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Mijnheer de rector magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders,

Een goed geheugen
Milaan, mei 1970. In de 117de minuut van de wedstrijd legt de geblokte middenvelder in het stoere shirt met roodwitte banen de bal met veel gevoel achter de centrumverdediger van de tegenstander. Deze struikelt hulpeloos achterover en beroert het speeltuig met de hand. Penalty. Neen, de scheidsrechter laat doorspelen
waarop de alerte spits van de roodwitten de bal behendig in het vijandelijke doel
krult. Wij kennen zijn naam, Kindvall, Ove Kindvall. Als eerste Nederlandse club
wint Feyenoord de Europacup.
Degenen die deze wedstrijd hebben gezien zullen weinig moeite hebben om dit
beeld uit hun herinnering terug te halen. Sterker nog, zij zullen in staat zijn de televisiebeelden van die paar beslissende seconden in een bepaalde context te plaatsen.
Waar werd naar de wedstrijd gekeken, thuis, bij vrienden of in de kroeg? Overheerste een gevoel van blijdschap of was men een Cruyffiaan avant-la-lettre en stamelde slechts verbijsterd uit: ‘Hun hebben gescoord’.
Dit is natuurlijk maar een willekeurig en licht gekleurd voorbeeld. Echter, aanwezigen met een voorliefde voor een andere club, een geboortejaar van, laten we
zeggen, na 1960 of een weerzin tegen het voetbalspel, zullen geen moeite hebben
zich vergelijkbare sterke beelden voor de geest te halen. De geheugenfunctie van
onze hersenen is ons immers zeer vertrouwd. Zij stelt ons in staat te leren van ervaringen, zorgt ervoor dat we na scholing efficiënter omgaan met bepaalde taken, en
bepaalt in hoge mate ons gedrag.
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Voordelen van een immunologisch geheugen
Het afweer- of immuunsysteem is naast de hersenen het tweede orgaan met een uitstekend geheugen. Geen beelden, geuren of woorden worden in het immunologisch geheugen opgeslagen maar herinneringen aan antigenen, door immunologen
gedefinieerd als stoffen die in staat zijn om afweerreacties op te wekken. Vaak, maar
niet altijd, zijn antigenen moleculen, of gedeelten van moleculen, afkomstig van
ziekteverwekkende micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels. De
geheugenfunctie van het immuunsysteem, en het daaruit voortkomend vermogen
adequater te reageren na een eerdere ervaring, zorgt ervoor dat na infectie met een
bepaalde ziekteverwekker, het tweede contact met hetzelfde pathogeen vaak zonder ziekteverschijnselen verloopt. Wij zijn allemaal bekend met de kracht van deze
zogenaamde verworven immuniteit. Kinderziekten, zoals waterpokken, treffen ons bij
een goed functionerend afweersysteem slechts één keer, ondanks het feit dat we frequent bloot gesteld worden aan het waterpokkenvirus. Daarnaast vormt verworven
immuniteit de basis voor de zo succesvolle vaccinatieprogramma’s. Vaccinaties met
verzwakte of dode ziekteverwerkers geven meestal slechts milde verschijnselen
maar activeren het afweersysteem dusdanig dat het individu beschermd is tegen
deze bepaalde ziekteverwerkers. Vaccineren is een van de meest kosten-baten effectieve medische handelingen gebleken.
In het eerste gedeelte van mijn lezing zal ik trachten uit te leggen waarop verworven immuniteit berust waarbij de nadruk zal liggen op inzichten die in het afgelopen
decennium zijn verkregen in de functie van moleculen die een rol spelen bij de communicatie tussen de cellen van het afweersysteem. In het tweede gedeelte zal ik
schetsen hoe toegenomen moleculaire kennis de mogelijkheid biedt afweerreacties
te bestuderen en te beïnvloeden in patiënten en daarmede de basis vormt voor het
werk dat het Laboratorium voor Experimentele Immunologie, samen met verschillende klinische groepen in het AMC, doet en in de toekomst zal gaan doen.

De cellulaire basis van specifieke afweerreacties
Het immuunsysteem wordt onderverdeeld in een niet-specifiek en specifiek deel
waarbij de cellen van het specifieke immuunsysteem, de lymfocyten, het vermogen
hebben tot specifieke herkenning van antigeen, en daaraan gekoppeld, de capaciteit
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om effectieve afweerreacties te genereren tegen pathogene micro-organismen die
deze antigenen dragen. Het zijn ook de lymfocyten die de eerder geroemde geheugenfunctie van het afweersysteem verzorgen. Lymfocyten zijn in staat tot specifieke
herkenning doordat ze een uniek membraanmolecuul, ook wel antigeen-receptor
genaamd, voor één bepaald antigeen op hun celmembraan tot expressie brengen.
Zo zal lymfocyt A een receptor hebben voor het griepvirus, lymfocyt B voor het tetanustoxine, enzovoort. Het repertoire aan mogelijke specificiteiten is vrijwel onbeperkt en loopt in de miljoenen; ik zal hier later nog op terugkomen.
Tijdens een infectie zullen lymfocyten die antigenen op het pathogeen herkennen specifiek worden geactiveerd. Deze activatie induceert een sterk delingssignaal
waardoor één lymfocyt binnen enkele dagen kan uitgroeien tot een populatie van
duizenden cellen met eenzelfde specificiteit. Deze zogenaamde clonale expansie
wordt gevolgd door een proces van differentiatie waarbij enerzijds effector cellen
worden gevormd, die het pathogeen doeltreffend bestrijden, en anderzijds geheugen
of memory cellen ontstaan die bij hernieuwd contact met hetzelfde pathogeen sneller
en efficiënter in staat zijn het micro-organisme te elimineren. Het is imponerend
dat reeds in 1959, toen er nog maar beperkte kennis was van de cellen van het specifieke immuunsysteem, de latere Nobelprijswinnaar MacFarlane Burnet deze organisatie van immuunreacties postuleerde in zijn monografie Clonal selection theory of
acquired immunity.1
Lymfocyten komen voor in twee vormen: T- en B-cellen. B-cellen zien intacte
antigenen, dat kunnen eiwitten zijn maar ook suikers of andere chemische structuren. Na activatie kan een B-cel differentiëren tot plasmacel. Deze effector cel heeft
het vermogen grote hoeveelheden antistoffen te maken die specifiek zijn voor het
antigeen waardoor de B-cel is geactiveerd. Antistoffen of immunoglobulinen komen voor in lichaamsvloeistoffen zoals serum en lymfe en binden aan extracellulaire pathogenen; dit zijn ziekteverwekkers die zich buiten de lichaamscellen ophouden. De binding van antistof aan een pathogeen leidt in de meeste gevallen tot
verwijdering van het micro-organisme uit het lichaam.
Antistoffen zijn erg effectief tegen extracellulaire micro-organismen, maar zij
staan machteloos tegenover intracellulair voorkomende pathogenen, zoals virussen. T-cellen zijn daartoe echter wel in staat: de antigeen-receptor op T-cellen herkent kleine fragmenten van eiwitten; deze kunnen afkomstig zijn van pathogenen,
die samen met de antigeen-presenterende moleculen van het zogenaamde MHCcomplex, op het celoppervlakte tot expressie worden gebracht. Wanneer, laten we

7

R E N É VA N L I E R

zeggen, een luchtwegcel geïnfecteerd is met het griepvirus verraadt het virus dus
zijn aanwezigheid aan het T-celsysteem door de aanwezigheid van kleine brokstukken viruseiwit op de membraan. Deze kleine fragmenten, vaak niet meer dan 8 tot
10 aminozuren groot, zijn voldoende voor herkenning door een virus-specifieke Tcel.
Om de zaken nog wat verder te compliceren: T-cellen kunnen worden onderscheiden in twee groepen, cytotoxische en helper cellen. CD8-positieve of cytotoxische cellen zijn effector cellen: zij doden virus-geïnfecteerde cellen en dragen daarmee bij aan de eliminatie van pathogenen. CD4-positieve of helper cellen voeren de
regie van de specifieke afweerreacties: zij zijn onmisbaar in de vorming van plasmacellen en cytotoxische T-cellen. U kunt zich wellicht voorstellen dat de meeste specifieke afweerreacties berusten op een effectief samenspel van de verschillende
lymfocyten subsets. Om bij het voorbeeld van het griepvirus te blijven: CD4-positieve T-cellen regelen de vorming van zowel cytotoxische cellen als plasmacellen. De
cytotoxische cellen elimineren de geïnfecteerde luchtwegcellen terwijl de door de
plasmacel geproduceerde antistoffen het extracellulaire virus elimineren.
B-cellen ontstaan en worden opgevoed in het beenmerg. T-cellen ontstaan eveneens in het beenmerg maar matureren in een gespecialiseerd orgaan, de thymus. Ben T-cellen migreren na uitrijping naar de secundaire lymfoïde organen, bijvoorbeeld de lymfknopen of milt. In het secundair lymfoïd weefsel komen deze rijpe
lymfocyten voor het eerst in contact met antigeen en vinden grotendeels de processen van clonale expansie en differentiatie, die ik reeds eerder heb beschreven,
plaats. De geactiveerde lymfocyten verwerven verschillende migratie eigenschappen: de plasmacellen migreren in belangrijke mate terug naar het beenmerg, terwijl
effector T-cellen kunnen migreren naar alle weefsels in het lichaam. Deze toegenomen mobiliteit van effector T-cellen is wezenlijk voor de functie van het afweersysteem omdat infecties, ongeacht hun lokalisatie, bestreden moeten kunnen worden.

Moleculen op de lymfocytenmembraan
De organisatie van afweerreacties is een gigantische logistieke operatie waarbij het
op tijd laten rijden van hooguit 80% van de treinen op het Nederlandse spoorwegnet kinderspel is. De efficiëntie van de immunologische respons is op zich niet zo
verwonderlijk. Prestatiecontracten zijn reeds miljoenen jaren geleden afgesloten en
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het niet nakomen ervan is genadeloos afgestraft door de evolutie. De Nederlandse
immunoloog Hidde Ploegh heeft eens opgemerkt dat virussen het immuunsysteem
veel langer bestudeerd hebben dan immunologen, waarmee hij wilde aangeven dat
micro-organismen effectieve wegen hebben gevonden om aan afweerreacties te
ontkomen.2 Het omgekeerde is echter ook waar. Ons afweersysteem kan tegen de
meeste ziekteverwerkers efficiënte immuunreacties genereren, anders hadden wij
onze kinderjaren niet overleefd. Dit is dus niet zozeer een uiting van het feit dat het
immuunsysteem vanuit een teleologisch principe is gebouwd, maar het resultaat
van de jarenlange co-evolutie met de pathogenen die ons omringen.
Om in logistiek management termen te blijven, aan welke prestatie indicatoren
voldoet het immuunsysteem? Ten eerste zijn er zoveel verschillende antigeenreceptoren, en dus lymfocyten, dat elk mogelijk pathogeen herkend wordt. Ten tweede is
de afweerreactie toegesneden op de aard van het pathogeen. U kunt zich voorstellen dat de afweerreactie tegen een extracellulaire bacterie andere effectorpaden
vereist dan die tegen een virus dat integreert in het genoom. De grootte van de lymfocytenexpansie is afgestemd op de hoeveelheid pathogeen. Een te geringe repons
is onvoldoende om een pathogeen te elimineren. Een te grote of te langdurige respons leidt tot ongewenste ophoping van lymfocyten, hetgeen behalve esthetisch
problemen – probeert u zich eens de grootte van lymfknopen voor te stellen op de
post-crèche leeftijd wanneer, na een doorgemaakte infectie het aantal lymfocyten
niet zou afnemen – ook het risico in zich draagt van kwaadaardige ontaarding. Vervolgens wordt er een optimale balans gevonden tussen de hoeveelheid effectorcellen die aangemaakt wordt en de hoeveelheid geheugencellen. Deze balans is cruciaal omdat vorming van louter effector cellen wel een goede tijdelijke afweer biedt
maar geen bescherming bij hernieuwd contact met het antigeen, terwijl vorming
van enkel geheugencellen ineffectief zal zijn in de bestrijding van de acute infectie.
Tot slot wordt een effectorcel zo geïnstrueerd dat hij ook daadwerkelijk aankomt op
de juiste plaats van bestemming, bijvoorbeeld long, darm of huid.
In verschillende betekenissen van het woord is het immuunsysteem dus mobiel:
beweeglijk, inzetbaar en in staat om flexibel te reageren op de wisselende eisen die
de omgeving stelt. Daarnaast, ondanks het feit dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld
hart en nier de anatomische begrenzing van het afweerorgaan lastig is aan te geven,
opereren de afzonderlijke cellulaire componenten van het afweersysteem als een
eenheid. Deze functionele eenheid wordt niet alleen bewaard in de interactie tussen
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T en B-cellen, maar wordt ook gezien in de sturende werking van de cellen van het
niet-specifieke afweersysteem op de specifieke immuniteit; hierover later meer.
Het inzicht in de regulatie van deze complexe en nauw verweven cellulaire processen is de laatste twintig jaar toegenomen door de kennis die vergaard is over de
moleculen van het immuunsysteem. De ontdekking van Susume Tonegawa in 1978
dat immunoglobuline genen – dus de erfelijke informatie die codeert voor productie van antistofmoleculen, ontstaan door herrangschikking van gensegmenten3 –
een cruciaal startpunt is geweest om te begrijpen hoe de bijna oneindige specificiteit van antigeenreceptoren op T- en B-cellen ontstaat. Zonder uitgebreid in te gaan
op de details van de moleculaire basis van de grote diversiteit aan B- en T-cel antigeenreceptoren, wil ik slechts melden dat het op willekeurig wijze aan elkaar koppelen van verschillende DNA-segmenten tijdens de ontwikkeling van lymfocyten
een enorm repertoire genereert aan mogelijke specificiteiten waardoor in essentie
elk pathogeen herkend kan worden door het specifieke immuunsysteem. Het sterk
diverse repertoire geeft ook een potentieel probleem: er zullen ook antigeenreceptoren worden gevormd die lichaamseigen antigenen kunnen herkennen. Het immuunsysteem heeft twee manieren om ongewenste reacties, zogenaamde auto-immuunreacties, tegen lichaamseigen structuren te voorkomen. Ten eerste worden
veel potentieel autoreactieve lymfocyten geëlimineerd gedurende hun maturatie in
beenmerg of thymus. Het tweede mechanisme heeft te maken met de rol van de cellen van het niet-specifieke immuunsysteem, zoals monocyten en dendritische cellen. Deze cellen verzorgen de opname en presentatie van antigenen. Werk van onder meer de Amerikaanse immunoloog Charley Janeway heeft laten zien dat cellen
van het niet-specifieke afweersysteem receptoren bezitten die onveranderlijke
structuren herkennen op pathogene micro-organismen, de zogenaamde patroonherkenning-receptoren.4 Activatie van deze receptoren geeft de cellen van het nietspecifieke immuunsysteem het vermogen lymfocyten te stimuleren. Omdat
lichaamseigen antigenen geen patroonherkenning-receptoren binden, blijft activatie van potentieel autoreactieve lymfocyten die ontsnapt zijn aan eliminatie gedurende hun maturatie uit. Met andere woorden: de cellen van het niet-specifieke
hebben een unieke capaciteit om lichaamsvreemde en dus potentieel schadelijke antigenen te herkennen en dragen deze informatie over op de lymfocyten.
Een ontwikkeling die van enorm belang is geweest voor het moleculair immunologisch onderzoek is de uitvinding door Georg Köhler en Cesar Milstein in 1975
van een methode om monoclonale antistoffen te produceren.5 Zoals ik u al eerder
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heb verteld, worden antistoffen gemaakt door B-cellen. Tot de ontdekking van
Köhler en Milstein werden antistoffen geïsoleerd uit het serum van proefdieren die
met bepaalde antigenen waren geïmmuniseerd. Het probleem is echter dat wanneer men bij een proefdier een antigeen inspuit er veel verschillende B-cel clones
worden geactiveerd omdat antigenen vaak verschillende determinanten hebben
waarop B-cellen kunnen reageren. Dit geldt in het bijzonder wanneer complexe antigenen, zoals een menselijke cel, worden gebruikt om een afweerreactie op te
wekken. Door de introductie van de monoclonale antistoftechniek werd het mogelijk een individuele antistof-producerende B-cel onsterfelijk te maken en deze te laten groeien én produceren in weefselkweek. Een aldus verkregen cellijn is afkomstig uit één cel, dus monoclonaal, en produceert identieke antistoffen die specifiek
reageren met slechts één antigene determinant.
Monoclonale antistoffen hebben uitgebreide toepassingen gevonden binnen de
medische wereld en daarbuiten. Binnen het vakgebied van de immunologie hebben
monoclonale antistoffen de aanzet gegeven tot een grondige inventarisatie van celmembraan-eiwitten, ook wel receptoren genaamd, op afweercellen. De sterke aandacht voor oppervlaktereceptoren is niet toevallig. Immers immuuncellen moeten
bij uitstek kunnen communiceren met de omgeving en dit gebeurt via oppervlaktereceptoren die via ingewikkelde signaalcascades-veranderingen in de extracellulaire omgeving kunnen doorgeven naar het intracellulaire compartiment. Ordening in
de grote hoeveelheid monoclonale reagentia werd in eerste instantie aangebracht
door internationale workshops die antistoffen met eenzelfde specificiteit verzamelden in clusters. Door deze clustering werd het mogelijk membraanreceptoren te
definiëren en werd een uniforme benaming bereikt, de CD nomenclatuur. De beschikbaarheid van goed gekarakteriseerde reagentia opende de mogelijkheid de expressie van membraanreceptoren in kaart te brengen en hun biochemische eigenschappen te beschrijven. Daarnaast bleken veel monoclonale antistoffen zeer
geschikt te zijn om in in vitro-studies eerste aanwijzingen te krijgen over de mogelijke functie van bepaalde moleculen. In een volgende fase werden de monoclonale
antistoffen gebruikt om de structuur van de genen die coderen voor oppervlaktemoleculen op te helderen. Doordat er in hoog tempo veel moleculaire informatie
voorhanden kwam en nog steeds komt, wordt het mogelijk een ordening op basis
van structurele eigenschappen aan te brengen. Momenteel worden deze structurele
gegevens gebruikt om homologe maar nog niet nader gekarakteriseerde moleculen
in het menselijke genoom op te sporen.
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De informatie die nu voorhanden is over oppervlaktereceptoren is tamelijk indrukwekkend. Behalve een ingewikkeld antigeen-receptorcomplex beschikken
lymfocyten over tientallen additionele receptoren. Hiertoe behoren moleculen die
adhesie aan andere cellen en aan de extracellulaire matrix reguleren, receptoren
voor oplosbare signaalmoleculen, zogenaamde cytokine-receptoren, receptoren
die signalen voor celexpansie en differentiatie doorgeven, ook wel co-stimulatoire
moleculen genoemd, en receptoren voor migratie-inducerende oplosbare factoren
of chemokine receptoren.
Een uitputtende beschrijving van al deze structuren is hier niet op zijn plaats
doch een paar zaken wil ik benadrukken. Ten eerste is het overgrote deel van deze
structuren sterk geconserveerd tussen muis en mens, een evolutionaire afstand van
maar liefst tweehonderd miljoen jaar! Diegenen die cellulair immunologen verwijten de regulatie van afweerreacties toch wel erg gecompliceerd voor te stellen door
een rol aan ieder van deze moleculen toe te kennen, lijken deze informatie te negeren. Deze criticasters vertonen een hoge gelijkenis met de Oostenrijkse keizer
Franz Josef, die Mozart verweet teveel noten in zijn sonate gestopt te hebben. Terecht riposteerde de componist: welke zou U eruit willen halen? Ten tweede, de
eerste analyse van het complete menselijke genoom kwam voor velen als een verrassing en zal wellicht voor een enkeling aanleiding zijn geweest het zelfbeeld bij te
stellen: we hebben immers maar tweemaal het aantal genen van een vlieg.6 Sterker
nog: als gekeken wordt naar genen die algemene metabole processen reguleren is er
nauwelijks verschil in aantal tussen vlieg en mens. Wanneer we kijken naar de genen
die specifiek betrokken zijn bij de afweer komt er echter een heel andere
vlieg/mens-ratio uit: 1:6. Dit betekent dat voor de overleving van de gewervelde
dieren een sterke uitbreiding noodzakelijk is geweest van die genen die ons nu in
staat stellen op een redelijke manier om te gaan met de meeste pathogene micro-organismen.

Genetische manipulatie van muizen
De sterke verwantschap tussen muis en mens heeft het mogelijk gemaakt homologen van menselijke genen te identificeren in de muis. Door genetische manipulatie
van muizen kan de functie van één bepaald gen in vivo worden onsderzocht. Twee
verschillende methoden staan in principe ter beschikking. In een knock-out-strategie
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wordt een gen geïnactiveerd en kunnen derhalve afweerreacties worden bestudeerd in de afwezigheid van een enkel eiwit. In een transgene strategie wordt plaats
en/of tijd en/of mate van genexpressie gemodificeerd waardoor de functie van het
immuunsysteem onderzocht kan worden in een situatie waarin één molecuul dominant tot expressie komt.
Ik zou een groot aantal voorbeelden kunnen noemen van inzichten die verworven zijn op basis van knock-out- en transgene strategieën, maar ik zal mijzelf beperken tot onderzoek dat wij zelf hebben uitgevoerd in Amsterdam. Wij, dat zijn professor Jannie Borst en haar medewerkers op het NKI, en Kiki Tesselaar en Ramon
Arens in de groep die door dr. Rien van Oers, hematoloog in het AMC, en mijzelf
wordt geleid.
Ik heb u verteld dat het immuunsysteem de grootte van de geactiveerde lymfocytenpopulatie en de verhouding tussen effector en geheugencellen nauwkeurig reguleert. Op basis van veel in vitro-onderzoek in de mens waren wij tot de overtuiging gekomen dat een bepaald molecuul, – de naam doet er niet toe maar laten we
het CD27 noemen – belangrijk was in de regulatie van de grootte van het geactiveerde T-celcompartiment. Bovendien hadden we aanwijzingen dat CD27 een rol
speelt bij de inductie van T-cel effector functies.7 De CD27 knock-out-muis die gegenereerd werd in het laboratorium van Jannie Borst bevestigde een gedeelte van de
vooronderstellingen: CD27-deficiënte muizen hebben moeite om na infectie met
een griepvirus een adequate hoeveelheid virusspecifieke cellen aan te maken.8 In
normale immuunresponsen wordt de activator van CD27, een molecuul genaamd
CD70, slechts kortdurend aangezet. Om te analyseren hoe afweerreacties verlopen
in de aanwezigheid van een sterk CD27 signaal construeerden Kiki Tesselaar en Ramon Arens transgene muizen die het CD70 molecuul continu tot expressie brengen. Deze muizen hebben een sterk toegenomen aantal effector T-cellen, hetgeen
wederom lijkt te bevestigen dat CD27 stimulatie bijdraagt aan de grootte van deze
9
populatie. Op jonge leeftijd reageren deze dieren dan ook beter dan normale muizen in immunologische tests die afhankelijk zijn van effector T-celvorming. Met andere woorden: het leek erop dat we een muis hadden geconstrueerd die beter af was
in immunologisch opzicht; effectorcellen zijn immers, zoals ik reeds eerder heb
aangeduid, uitermate belangrijk in de eliminatie van pathogenen. De verrassing
kwam echter toen we merkten dat de CD70 transgene muizen niet oud worden. De
dieren sterven op een leeftijd van zeven maanden, terwijl een normale laboratoriummuis ongeveer twee jaar oud kan worden. Onderzoek naar de doodsoorzaak le-
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verde een tweede verrassing op: de meeste muizen overlijden ten gevolge van Pneumocystis Carinii pneumonie, een infectie die alleen voorkomt bij een zeer gebrekkige
10
T-cel functie. Hoe was deze paradox te verklaren: we construeren een muis met
een versterkt vermogen tot effector T-cel formatie, maar toch gaat het dier dood
aan de gevolgen van een T-cel immuundeficiëntie. Analyse van T-cel aantallen in de
verschillende compartimenten van het afweersysteem leverde een deel van het antwoord. In jonge muizen is door een toename van de delingsactiviteit het aantal Tcellen verhoogd. Echter, op een leeftijd van ongeveer 2 maanden daalt de hoeveelheid T-cellen in de lymfknopen. Deze afname is zo sterk dat in 6 maanden oude muizen nauwelijks nog lymfknopen te vinden zijn. De oorzaak voor deze lege lymfknopen is tweeledig. Ten eerste localiseren effector T-cellen nauwelijks in de
lymfknopen. Daarnaast is de toevoer van nieuwe T-cellen uit de thymus naar de
lymfknopen sterk verminderd. Door de afwezigheid van functionele lymfknopen
kan normale antigeen-geïnduceerde activatie van T-cellen niet meer plaatsvinden
en grijpen opportunistische pathogenen hun kans.
De CD27 knock-out- en CD70 transgene muizen tonen dat de vorming van effectorcellen nauwkeurig gereguleerd wordt en dat niet alleen te weinig maar zeker
ook teveel effector celvorming nadelige gevolgen kan hebben. Overdaad schaadt,
ook in het immuunsysteem. Behalve dit fundamentele inzicht lijken de CD70 transgene muizen ons ook iets te kunnen leren over de immuundeficiëntie die ontstaat
bij personen geïnfecteerd met het humaan immunodeficiëntie virus, HIV. Zoals u
misschien weet, infecteert HIV CD4-positieve T-cellen, en lange tijd is aangenomen dat de daling van immuunfuncties en uiteindelijk het ontstaan van AIDS een
gevolg was van de infectie van deze cruciale helpercellen. Echter, een probleem met
deze aanname is dat slechts een laag percentage van de T-cellen is geïnfecteerd, te
laag om alle veranderingen in het afweersysteem te kunnen verklaren. Andere
mechanismen werden verondersteld waarbij vooral de groep van professor Frank
Miedema zich sterk maakt voor een model waarin chronische immuunactivatie
door het onvermogen van de afweer het virus te klaren ten grondslag ligt aan de immuundeficiëntie in HIV-geïnfecteerden.11 De CD70 transgene muizen laten zien
dat continue immuunstimulatie inderdaad voldoende kan zijn om een dodelijke afweerstoornis te induceren. De vraag is of ook bij HIV-besmette individuen het de
interactie tussen CD27 en CD70 is die de chronische stimulatie van het immuunsysteem onderhoudt. Hoewel CD70 inderdaad versterkt tot expressie komt op
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lymfocyten van HIV-geïnfecteerden, is hier de situatie waarschijnlijk complexer en
zullen veel meer moleculen participeren in de T-celactivatie in deze patiënten.

Chaos of complexiteit
De zojuist geschetste aanpak om de biologische functie van moleculen te bestuderen, van receptor-naar-gen-naar knock-out- of transgene muis, is uitermate bruikbaar gebleken in het immunologisch onderzoek. Een groot aantal genetische gemodificeerde muizen met goed gedocumenteerde defecten in de afweer is inmiddels
voorhanden. Een inherent probleem aan de moleculaire aanpak is echter dat ze de
complexiteit in de regulatie van immuunreacties reduceert tot de rol van een enkel
molecuul in het proces.
Ik heb u mijn visie op het afweersysteem geschetst vanuit mijn interesse in één
receptor die betrokken is bij geheugen en effectorcelvorming. Een collega immunoloog zal met evenveel recht een heel ander perspectief kiezen, bijvoorbeeld de T-cel
receptor en zijn rol in T-cel selectie in de thymus, een cytokine en diens rol in ontstekingsreacties, of de functie van een transcriptie factor in lymfoïde ontwikkeling.
Het is een uitdaging om na de beschrijvingen in de laatste tien jaar van de immunobiologie van individuele moleculen, deze afzonderlijke stukken moleculaire informatie te ordenen en tot een geïntegreerd model voor de regulatie van de afweer te
komen. Problemen met het opstellen van zo’n model laten zich niet moeilijk raden.
De tientallen oppervlaktereceptoren kunnen in serie of in parallel worden geactiveerd. Intracellulaire signalen die het gevolg zijn van stimulatie van individuele receptoren kunnen elkaar aanvullen, maar ook amplificeren of juist tegenwerken.
Daarnaast wordt, zoals in veel biologische systemen, lang niet altijd een lineaire relatie tussen signaal en respons gezien. De gevolgen van het geven van een bepaald
signaal aan het immuunsysteem kan daardoor onvoorspelbaar, chaotisch, lijken.12 Ik
geloof niet dat chaos regeert in het immuunsysteem: ons probleem is dat de kennis
op dit moment dusdanig is dat we alle complexiteit gewoonweg niet kunnen overzien. Immunologisch onderzoek alleen zal onvoldoende zijn om een toetsbaar model te verkrijgen. Samenwerking zal moeten worden gezocht met bio-informatici,
die op basis van de experimentele gegevens toestbare computermodellen moeten
opstellen die een virtual cell en later ook een virtual immune system beschrijven.
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Een integraal model dat voorspelt hoe het immuunsysteem gaat reageren op bepaalde stimuli is noodzakelijk om het gedrag van afweercellen op een optimale manier te kunnen manipuleren. Maar, zult u wellicht zeggen, de bestaande vaccinatieprogramma’s voldoen toch heel goed en is dit niet het formele bewijs het
afweersysteem dusdanig te beïnvloeden is dat ziekte kan worden voorkomen? Ja en
neen. De vaccins die worden toegediend op kinderleeftijd zijn grotendeels ontwikkeld voordat er een gedegen concept was over de bouw en functie van het afweersysteem en zijn dus op empirische wijze ontwikkeld. Ontwikkeling van effectieve
vaccins tegen HIV en de malariaparasiet verloopt, ondanks de sterk toegenomen
kennis van het immuunsysteem, veel moeilijker.
Nog moeilijker is het de werking van het afweersysteem te beïnvloeden in een
situatie waarin er al sprake is van een ongewenste reactie tegen een bepaald antigeen. Ik denk hierbij aan auto-immuunziekten waarbij een schadelijke afweereactie
op gang gekomen is tegen lichaamseigen antigenen en aan kanker waarbij immunologische activiteit tegen een kwaadaardige cel wenselijk doch afwezig is. In proefdieronderzoek is het mogelijk gebleken om de reactiviteit van het immuunsysteem
tegen autoantigenen te voorkomen, bijvoorbeeld via een methode die orale tolerantie inductie wordt genoemd. Echter deze aanpak werkt vooral goed wanneer
men de dieren behandelt voordat de auto-immuunziekte wordt geïnduceerd. Deze
situatie staat wel ver van de patiënt die, wanneer de arts voor het eerst bezocht
wordt, al een chronische ziekte heeft. Ik twijfel dan ook of de geïnduceerde autoimmuunsyndromen en de preventie ervan in knaagdieren relevantie heeft voor de
ziektebeelden bij de mens. Deze scepsis wordt gevoed door de teleurstellende resultaten die tot nu toe zijn bereikt met tolerantieregimes bij reumatoïde artritis en
multipele sclerose.13 In de experimentele tumorimmunologie wordt gevonden dat
vaccinatie met tumorweefsel uitstekend werkt ter voorkoming van tumorgroei.
Ondanks het feit dat onze kennis – onder meer door het werk van de Belgische
hoogleraar Thierry Boon en de Leidse groep van professor Cees Melief14,15 omtrent
antigenen op menselijke tumoren – de laatste jaren enorm is toegenomen, werpen
tumorvaccinatie programma’s jammer genoeg nog weinig vruchten af.
Zowel in de bestrijding van auto-immuunziekten als in de behandeling van tumoren lijken we vooral last te hebben van het uitstekende herinneringsvermogen
van het immuunsysteem dat juist zo voordelig is in onze voortdurende strijd tegen
ziekteverwekkers. De parallel met het geheugen dringt zich wederom op. Ik had u
in het begin van deze rede er niet van kunnen overtuigen dat na de handsbal van de
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Celtic-verdediger, de door de scheidsrechter gegeven penalty door de spits op de
deklat werd gedeponeerd, waarmee het eerste symptoom van de Hollandse ziekte
zich openbaarde. Zo ook kan de herinnering aan een antigeen – in het geval van een
auto-immuunziekte dus een lichaamseigen molecuul, en daaraan gekoppeld de specifieke afweerrespons – maar moeilijk uitgewist te worden. Aan de andere kant, in
het geval van tumorantigenen, lijkt het immuunsysteem maar moeilijk te bewegen
te zijn om efficiënte afweerreacties op te bouwen tegen structuren waartegen het
jarenlang een tolerante houding heeft aangenomen.

Experimentele immunologie
In het laatst verschenen discipline adviesplan geneeskunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wordt geconcludeerd dat de impact van
immunologische research op medisch handelen gering is geweest.16 Deze conclusie,
hoewel voor immunologen onaangenaam, bevat een kern van waarheid. Er zijn excuses: wij worden, zoals ik heb betoogd, geconfronteerd met een veelheid aan moleculen die de afweer reguleren en we staan nog maar aan het begin van de karakterisatie van hun biologische eigenschappen. Daarnaast hebben we te maken met een
systeem dat zich moeilijk in een andere richting laat duwen en dus weerbarstig is
waar het therapeutisch handelen betreft. Aan de andere kant heeft het meeste immunologische onderzoek een medische legitimatie en wij zijn dan ook gehouden
een betere vertaling te bewerkstelligen van fundamentele research naar de patiëntzorg. Wat betekent deze overweging voor de opzet van onze afdeling, het laboratorium voor Experimentele Immunologie van het AMC? Het uitgangspunt is dat de
integratie tussen klinische en fundamentele onderzoeksgroepen binnen de afdeling
niet alleen een basis biedt voor de overdracht van relevante ontwikkelingen binnen
het vakgebied van de immunologie naar de kliniek, maar ook voor het gebruiken
van klinische waarnemingen voor de ontwikkeling van relevante fundamentele research. Klinische groepen die deelnemen in het laboratorium zijn transplantatieimmunologie, reumatologie, longziekten, kindergeneeskunde en hematologie.
Integratie vindt plaats door gezamenlijke werkbesprekingen, onze eigen opleiding
van immunologisch onderzoekers, maar vooral ook door het uitvoeren van gemeenschappelijke projecten.
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Het zou nu te ver voeren om de verschillende projecten die op dit moment binnen de afdeling worden uitgevoerd afzonderlijk te bespreken. Om de samenhang
tussen klinische en fundamentele research te illustreren, wil ik me beperken tot
twee belangrijke thema’s binnen onze afdeling: geheugen en effectorcel formatie én
het onderzoek aan immunotherapie.
Wij zijn geïnteresseerd in verschillende aspecten van effector T-celvorming omdat deze lymfocyten dus een cruciale rol spelen in de bescherming tegen intracellulaire pathogenen en deficiënties in deze tak van de afweer grote problemen geven
bij aangeboren en verworven afweerstoornissen. Daarnaast zou de beïnvloeding
van het gedrag van deze cellen enorm waardevol kunnen zijn. Ik denk hierbij aan
remming van T-cellen die getransplanteerde organen vernielen of juist aan het generen van tumor-reactieve T-cellen. Door uitgebreid in te gaan op de gegevens die
we verkregen hebben uit de analyse van CD27 knock-out- en CD70 transgene muizen heb ik aangegeven hoezeer onderzoek uitgevoerd in genetische gemanipuleerde
dieren essentieel is om bepaalde aspecten van immuunreacties te begrijpen. Dit
type werk zal krachtig gecontinueerd worden waarbij we zullen trachten de invloed
van de CD27-CD70 interactie te begrijpen in de context van andere signalen die in
een normale afweerrespons simultaan gegeven worden via bijvoorbeeld cytokine
receptoren en co-stimulatoire moleculen. Om effector celdifferentiatie beter te
kunnen begrijpen in moleculaire termen zullen de genen die worden aangezet na
activering van CD27 met behulp van DNA array analyse worden geïdentificeerd.
De faciliteiten die, door de samenwerking tussen AMC en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, beschikbaar komen in het AMGC, geven een krachtige impuls aan deze experimenten. Naast het werk in de muis hebben
we door het werk van Paul Baars en Dörte Hamann, veel inzicht gekregen in verschillende aspecten van effector T-cel differentiatie in de mens. Tot nu toe heeft het
werk zich vooral gericht op circulerende T-cellen. Door het werk dat dr. Theo Out,
samen met de afdeling Longziekten geleid door professor Henk Jansen, verricht,
komen nu ook gegevens beschikbaar over de functionele diversiteit van T-cellen in
de weefsels. Wij verwachten dat een betere karakterisatie van weefsel T-cellen
meer zicht zal geven op de regulatie van lokale immuunreacties in normale individuen en patiënten.
Met betrekking tot virusspecifieke T-cellen: Het cytomegalovirus kan problemen geven bij patiënten na orgaantransplantatie. Enerzijds kan het virus in sommige
immuun-gesupprimeerde individuen ernstige ziekteverschijnselen induceren en

18

EEN MOBIELE EENHEID

anderzijds kunnen infecties afstotingsreacties luxeren. In onderzoek dat we samen
met de transplantatie immunologie, onder leiding van professor Ineke ten Berge,
momenteel uitvoeren, blijken we in staat om de primaire reactie van T-cellen specifiek voor het cytomegalovirus te volgen in niertransplantatie patiënten. Omdat in
veel patiënten de infectie zonder ernstige ziekteverschijnselen verloopt, biedt dit
werk van Rob Rentenaar en Laila Gamadia een unieke mogelijkheid de opbouw van
een beschermende T-celrespons tegen dit type virus te documenteren.17 Deze gegevens zijn essentieel om te begrijpen op welk niveau de afweer tegen dit virus af te
toe te kort schiet. Laboratoriumparameters die correleren met een adequate respons zullen gebruikt worden om de effecten van nieuwe vaccinaties te evalueren.
Een voorbeeld. Waterpokken is een relatief onschuldige kinderziekte maar kan levensbedreigend zijn bij kinderen met immuunstoornissen. Het werk dat met de
kinderimmunoloog dr. Taco Kuijpers wordt gedaan, is erop gericht risico kinderen
door immunisatie met een verzwakt waterpokkenvirus te beschermen tegen het
echte virus. De kennis die is vergaard over virusspecifieke geheugen en effector Tcellen gebruiken we om de waterpokkenspecifieke immuunreactie in deze patiëntjes te meten.
Immunotherapie: zoals ik eerder heb betoogd ben ik relatief somber gestemd
over de mogelijkheden die er nu zijn het gedrag van het specifieke immuunsysteem
actief te veranderen in bijvoorbeeld situaties van auto-immuunziekten of kanker.
We zullen meer kennis nodig hebben van de complexe regulatoire netwerken die
het afweersysteem zo robuust maakt in de bescherming tegen pathogenen voordat
we succesvolle resultaten zullen gaan zien van dit soort interventies. Dat betekent
echter niet dat klinisch immunologen en hematologen met lege handen staan waar
het immunotherapische mogelijkheden betreft. Monoclonale antistoffen, oorspronkelijk afkomstige uit de muis maar door moleculair-biologische ingrepen
voorzien van menselijke kenmerken, worden in toenemende mate met succes gebruikt. Het principe van deze passieve immunotherapie is relatief simpel. Een monoclonale antistof met een sterke specifieke bindingsactiviteit wordt gebruikt om
moleculen of cellen die centraal geacht worden in een ziekteproces te binden.
Neutralisatie van de oplosbare moleculen of eliminatie van cellen via de effectormechanismen van het niet-specifieke immuunsysteem leiden vervolgens tot een gewenst behandelingseffect. Het succes van antistoffen die het ontsteking cytokine
TNFa remmen bij reumatoïde artritis en de ziekte van Chron is imponerend en is al
meerdere malen op deze plaats besproken. Anti-CD20 antistoffen worden nu in de
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hematologie gebruikt bij de behandeling van maligne lymfomen. Deze therapie is,
behalve door de goede behandelingsresultaten, ook door het grotendeels achterwege blijven van bijwerkingen een aanwinst. Gek genoeg is het mechanisme van B-cel
eliminatie door CD20 antistoffen, ondanks het succes van deze behandeling, onbekend. Onder leiding van Rien van Oers hebben Erik Eldering en Ludo Evers gevonden dat binding van CD20 antistoffen aan maligne B-cellen, een nieuwe vorm van
celdood teweegbrengt. Gezien de werkzaamheid van CD20 antistoffen, verwachten wij dat karakterisatie van dit pad van belang kan zijn voor de ontwikkeling van
therapieën tegen andere tumoren. Anti-TNFa en CD20 antistoffen zijn slechts twee
voorbeelden; er zijn er meer te noemen. Een toename van op monoclonale antistof
gebaseerde behandelingsmanieren voor verschillende aandoeningen is in de nabije
toekomst te verwachten.
Binnen ons laboratorium wordt aan een aantal onderzoeksvragen gewerkt die
direct gerelateerd zijn aan deze nieuwe vormen van therapie. Wat zijn de effecten
op het afweersysteem, systemisch en lokaal? Wat is de relatie tussen immunologische effecten en de kliniek? Waarop berust het werkingsmechanisme? Waarom reageert patiënt A wel en patiënt B niet? Antwoorden op deze vragen zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van immunotherapie en voor het kosteneffectief inzetten van deze dure behandelingsmethoden. Naast de evaluatie van therapieën die al in de kliniek worden toegepast, vindt er research plaats ter ontwikkeling van nieuwe behandelingsmethoden. KNAW-fellow Jörg Hamann werkt aan
een nieuwe familie van seven-span-receptoren die sterk op de cellen van het niet-specifieke afweersysteem tot expressie worden gebracht.18 Preliminair onderzoek, onder andere met dr. Tom van der Pol van de afdeling Experimentele geneeskunde,
heeft laten zien dat activering van deze receptoren de productie van ontstekingsbevorderende cytokinen stimuleert. Interessant genoeg werd al eerder in samenwerking met de reumatoloog professor Paul Peter Tak gevonden dat afweercellen in het
ontstoken reumatoïde synovium deze seven-spanreceptoren erg sterk tot expressie
brengen.19 Binnen dit project trachten we door een aaneenschakeling van in vitroonderzoek, behandeling van muizen met artritis, analyse van knock-out-muizen, uiteindelijk te komen tot de ontwikkeling van specifieke anti-seven-span antistoffen
ter behandeling van reumatoïde artritis.
Naast onderzoek vindt er binnen onze afdeling diagnostiek van immunologische
ziekten plaats en geven we immunologisch onderwijs aan studenten geneeskunde
en medisch biologie en aan onderzoekers in opleiding. De ontwikkelingen op de
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moleculaire immunologie hebben de diagnostiek niet onberoerd gelaten en wij zullen actief inspelen op deze ontwikkelingen. Met het op peil houden van de serologische assays die hun waarde bewezen hebben, zullen nieuwe cellulaire en moleculaire
tests worden ingevoerd voor de diagnostisering van afwijkingen in de afweer en zullen assays worden geïntroduceerd voor het bepalen van relevante polymorfismen in
immuun respons genen. Op het gebied van het onderwijs is het een enorme vooruitgang geweest dat de docenten gezamenlijk gekomen zijn tot de introductie van
een immunologisch leerboek voor het medisch curriculum. Dit heeft meer zichtbaarheid gegeven aan de immunologie en, omdat het leerboek elke twee jaar in vernieuwde druk wordt uitgegeven, wordt de actualiteit van informatie gewaarborgd.

Kansen en bedreigingen
Wanneer ik probeer te analyseren waar de kansen en bedreigingen liggen voor het
uitvoeren van de doelen die je jezelf stelt bij het aanvaarden van een nieuwe taak
kom ik tot een typische anno-2001-conclusie. De technologie vormt nauwelijks
een belemmering: immunologen zijn altijd goed in staat geweest om nieuwe ontwikkelingen in andere wetenschapsgebieden, zoals de biochemie en genetica, te benutten voor hun eigen vraagstellingen. Daarnaast investeren de goede wetenschappelijke instituten bewust in het creëren van facilitaire voorzieningen die
technologisch geavanceerd onderzoek mogelijk maken. Ons probleem schuilt erin
om in de toekomst voldoende, goed opgeleid en goed gemotiveerd personeel te
vinden en te behouden. Dit is voor een deel een gevolg van het onderwijsbeleid.
Zoals al door meer mensen is betoogd: in deze polderperiode worden politieke
keuzes vooral bepaald door de financiële randvoorwaarden en veel minder door
ideologische overwegingen. Het investeren in onderwijs heeft pas recent weer een
zichtbare plaats op de politieke agenda gekregen. Wanneer men zich realiseert hoe
lang een opleiding, beginnend vanaf de basisschool, duurt, is het niet moeilijk te bedenken dat hier een probleem is gecreëerd dat nog jaren zal bestaan. Daarnaast hebben wij in het onderwijs en onderzoek te maken met het bijzonder mobiele – ik gebruik de term nu in de betekenis van veranderend van positie – beleid van het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Onafhankelijk of men het heeft over
de basisscholen, het voortgezet onderwijs of het hoger onderwijs, veranderingen
worden in hoog tempo doorgevoerd. Uiteindelijk heeft dit niet geleid tot een ver-
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betering van de kwaliteit van bijvoorbeeld onze academische opleidingen maar eerder tot een achteruitgang ten opzichte van die in vergelijkbare welvaartsstaten. Een
sabbatical voor de beleidsmakers van het ministerie in een academische werkomgeving zou niet slecht zijn. Ik zou ons immunologisch laboratorium gaarne voor hen
openstellen om te tonen hoe ondanks mobiliteit ook eenheid bereikt kan worden.
Toch zou het niet geheel en al terecht zijn alle problemen die er nu zijn bij de
vervulling van researchvacatures in Den Haag neer te leggen. Het lijkt me dat er een
taak is weggelegd voor de universiteiten om duidelijker hun maatschappelijke stem
te laten horen. Daarnaast moeten we constateren dat de aantrekkingkracht van de
onderzoekssector relatief gering is ten opzichte van andere academische posities.
Een gedeelte daarvan is voor ons moeilijk te veranderen: het gevoelen dat men liever een wetenschapper managet dan dat men er één is, is inherent aan deze jaren.
Wat we wel kunnen en moeten doen, is de sector aantrekkelijker te maken door te
investeren in human resource management voor de wetenschappers. Human resource management heeft te maken met arbeidsvoorwaarden en het is een stapje in de goede
richting dat de aanvangssalarissen van AIO’s zijn opgetrokken. Minstens zo belangrijk zijn echter carrièreperspectieven: wat biedt de organisatie nadat een proefschrift is afgerond? Zijn er zichtbare management development programma’s voor
AIO’s die zich in positieve zin onderscheiden? Het is een goede ontwikkeling dat er
meer algemene en specifieke scholingsprogramma’s komen voor onderzoekers in
opleiding; de algemene onderzoeksscholing die gestart is binnen het AMC is er een
goed voorbeeld van. Echter, jammergenoeg worden er nauwelijks eisen gesteld aan
de cursisten: het enige dat geëvalueerd wordt is de prestatie van de docent. Toetsing
van cursisten vindt niet plaats en dit kan een passieve houding ten opzichte van het
aangebodene in de hand werken. Een gezonde competitieve toetsing kan bijdragen
tot het serieus nemen van bepaalde delen van de opleiding, zeker wanneer er bonussen in de zin van loopbaanontwikkeling tegenover staan.

Dankwoord
Aan het eind gekomen van deze rede wil ik graag het College van Bestuur van de
Universiteit van Amsterdam en de Raad van bestuur van het AMC danken voor het
in mij gestelde vertrouwen.
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Professor Ernest Briët heeft, in zijn toenmalige hoedanigheid als voorzitter van
de divisie Inwendige specialisme, met veel inzicht en inzet een situatie gecreëerd
waarin het immunologisch onderzoek binnen de muren van het AMC kan bloeien.
Beste Ernest, ik dank je voor je inspanningen. Het is nu aan ons te laten zien dat deze
goede basis voor klinisch en fundamenteel immunologisch onderzoek zijn vruchten
gaat afwerpen voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Ik heb daar alle vertrouwen in omdat ik in de gelukkige omstandigheid verkeer met een groep clinici te
mogen samenwerken die een wezenlijke interesse heeft in wetenschappelijk onderzoek. Beste Ineke, Rien, Paul-Peter, Henk en Taco, ik heb een klein gedeelte van het
werk dat jullie binnen het laboratorium voor experimentele immunologie doen,
aangestipt, ik dank jullie zeer voor de inbreng in ons gezamenlijke onderzoek, en
verwacht veel van onze gemeenschappelijke projecten.
Ik dank het oude en nieuwe bestuur van de divisie laboratoria voor de medewerking
die wij hebben gekregen om de eerste uitbreiding van het immunologisch onderzoek mogelijk te maken.
De stafleden van het SKIL, Theo Out en René Lutter, zijn enorm belangrijk voor
mij geweest tijdens mijn start in het AMC. Beste Theo en René, ik dank jullie voor
je hulp en kijk met plezier uit naar onze verdere samenwerking.
Mijn wetenschappelijke carrière is gestart op het CLB en heeft zich daar tot mijn
overgang, vorig jaar oktober, grotendeels afgespeeld. Ik begon begin jaren tachtig
als doctoraal assistent. Ik had net mijn eerste serie co-schappen achter de rug en was
gewend geraakt aan de redelijk hiërarchische organisatie van de medische wereld.
De sfeer op het CLB was compleet anders: een sterke mate van anarchie, het discussiëren zonder aanziens des persoons, het benutten van alle argumenten om het –
wetenschappelijke – gelijk te halen. Deze houding ten opzichte van wetenschap
sprak me zeer aan. Het CLB was veel meer dan de som van de afzonderlijke medewerkers: een instituut. Twee mensen binnen het CLB zijn bijzonder belangrijk geweest voor mijn wetenschappelijke vorming. Ten eerste professor Lucien Aarden,
de begeleider van mijn promotieonderzoek. Hij heeft op mij de fascinatie voor het
wetenschappelijke handwerk overgebracht: de proef, het experiment met alle artefacten die je moet uitsluiten voordat je weer een nieuwe conceptuele boom bouwt.
Lucien, ik denk met veel genoegen aan onze samenwerking terug en zal ook in de
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toekomst nog graag van jouw experimentele kennis gebruikmaken. Aan de andere
kant professor Frank Miedema, die vele jaren binnen het CLB mijn afdelingshoofd is
geweest. Beste Frank, ik ben altijd zeer geïmponeerd geweest door jouw analytisch
vermogen en onze discussies hebben er voor mij vaak toe geleid dat ik mijn wetenschappelijke concepten moest aanscherpen. De herinnering aan de tijd die we in de
afdeling KVI met elkaar hebben doorgemaakt, is een hele goede: vanuit het niets
werd in korte tijd een zeer complete cellulair immunologische afdeling opgebouwd, aangedreven door jouw tomenloze enthousiasme.
De samenwerking tussen CLB en AMC die vroeger plaatsvond in het LEKI is gecontinueerd door de oprichting van het Landsteiner laboratorium van het AMC bij
CLB-Sanquin. Deze samenwerking heeft een sterke meerwaarde voor beide instellingen. Het AMC kan profiteren van de klassiek sterke lijnen van het CLB, zoals cellulaire en humorale aspecten van de niet-specifieke immuniteit en de immunologie
van bloedoverdraagbare infectieziekten. Aan de andere kant, het CLB heeft door de
samenwerking toegang tot unieke patiëntencohorten binnen het AMC. Een goede
afstemming van de immunologische onderzoekslijnen tussen beide instellingen zal
er voor zorgdragen dat de positie van de Amsterdamse immunologie versterkt kan
worden.
Ik heb altijd geprobeerd mijn promovendi ervan te weerhouden sterke emotionele
of theatrale uitingen te plaatsen in het dankwoord van het proefschrift. Mij hoor je
dan nu ook niet tegen jullie zeggen: ‘Vrienden van de wetenschap, die pet is van jullie allemaal’, maar het is wel zo. Ik wil alle vroegere en huidige postdocs, promovendi, analisten en studenten die met mij hebben gewerkt van harte danken voor
hun enthousiasme, inzet en kennis. Mensen die niet in het onderzoek werkzaam
zijn, kunnen zich waarschijnlijk de hoge pieken en diepe dalen van het wetenschappelijke proces moeilijk voorstellen. Maar geloof me, er is niets zoals de vreugde na
een gelukte proef, de frustratie over een – altijd ten onrechte – afgewezen artikel,
de borrel na de geslaagde rebuttal poging, of de opwinding bij de geboorte van een
nieuw concept.
Ik bedank mijn mobiele eenheid, de onderzoekers die met mij vanuit het CLB
naar het AMC zijn meegekomen. Beste Jörg, Mark, Walter, Kiki, Ramon en
Michiel. Door jullie inzet hebben we ons onderzoek op de nieuwe locatie weer heel
snel kunnen continueren. Ik bedank de medewerkers van het SKIL voor alle loyaliteit en medewerking die jullie in deze periode van veranderingen hebben getoond.
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In het bijzonder bedank ik Paul Baars, al sinds jaar en dag steun en toeverlaat binnen
onze groep. Beste Paul, jouw rol tijdens de verhuizing is voor de groep van zeer grote waarde geweest en ik ben blij dat ik ook in de nieuwe situatie op jouw expertise
kan rekenen.
Ik bedank Erik Eldering, Jörg Hamann, Kiki Tesselaar en Carel van Noesel voor hun
discussies in de afgelopen weken en Kiek en mijn familie voor de steun die ik altijd
van hen heb mogen ondervinden.
Mattyn, Yannouck en Tomas, wat zeg je nu als ze je morgen op school vragen: ‘wat
is dat, INNULOMOGIE?’. Ik zou niet praten over T-cellen en begin vooral niet over
chaos. Misschien zou je net als Oehoeboroe20 iets kunnen zeggen in de trant van
‘Immunologie is een helendal buitengewoon zeer ingewikkeld maar wel erg spannend vak’.
Ik heb gezegd.
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