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Proeven van Geneeskunde

Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar in de Experimentele Inwendige Geneeskunde
aan de Universiteit van Amsterdam
op 14 november 2003
door

Pieter H. Reitsma

Mijnheer de Rector Magnificus, Mevrouw de decaan, Hoogleraren van de Universiteit van
Amsterdam, Hoogleraren van zusteruniversiteiten, geachte aanwezigen,

Welkom iedereen. Ik vind het fijn dat u zo massaal gevolg heeft gegeven aan mijn
oproep om naar deze voorlichtingsbijeenkomst te komen. Ik wil namelijk graag een
experiment doen met u als proefpersonen, en uiteraard heb ik daarvoor van iedereen afzonderlijk toestemming nodig. Deze toestemming kunt u alleen geven als ik u
voldoende geïnformeerd heb over het experiment. Die informatie wil ik u graag geven, en het leek mij efficiënter om dit in groepsverband te doen zodat ik uitgebreid
de tijd kan nemen om een en ander toe te lichten.
De toelichting heb ik als volgt opgebouwd. Allereerst ga ik iets vertellen over de
grondlegger en over de grondslagen van de Experimentele Geneeskunde. Vervolgens bespreek ik met u een aantal aspecten van wat ik gemakshalve de klassieke
Experimentele Geneeskunde zal noemen. Daarna volgt uitleg over een moderne
variant van de Experimentele Geneeskunde, culminerend in een oproep aan u om
aan deze moderne variant deel te nemen.
Ik begin mijn uitleg met een verwijzing naar de grondlegger van de Experimentele Geneeskunde, de Franse arts en fysioloog Claude Bernard. Deze befaamde wetenschapper leefde van 1813 tot 1878 en onderwees het grootste deel van zijn leven
in Parijs. Hij heeft verscheidene boeken geschreven waaronder het belangrijke
Introduction à l’Étude de la Médicine Expérimentale, een introductie in de studie van de
experimentele geneeskunde. Claude Bernard legt in dit boek het natuurwetenschappelijke fundament van de experimentele geneeskunde, waarop ook het Laboratorium voor Experimentele Inwendige Geneeskunde is gebouwd. Hij was een
groot voorstander van het doen van proeven, en van mening dat er alleen wezenlijke
vooruitgang in de medische wetenschap geboekt kan worden door middel van experimenteel onderzoek in het laboratorium. Klinisch onderzoek speelt in zijn ogen
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een essentiële rol bij het formuleren van belangrijke medische vragen: voor beantwoorden van die vragen is het doen van laboratoriumonderzoek noodzakelijk.
Wetenschappelijk onderzoek – en het onderzoek in de experimentele inwendige geneeskunde is daarop geen uitzondering – maakt gebruik van toetsbare vragen,
in de vorm van wat deftig ‘hypothesen’ worden genoemd. Het onderzoek zoekt
antwoord op deze vragen in de vorm van verklaringen en werkingsmechanismen.
Anders gezegd proberen we uit te zoeken hoe iets in elkaar zit en hoe het werkt.
Als we aan diabetes denken, is het niet alleen de vraag wat precies de verschijnselen van diabetes zijn, maar ook wat de onderliggende oorzaak van diabetes is en
welke therapie effectief kan zijn. Hetzelfde geldt voor talloze andere ziektebeelden,
zoals darmontsteking, infecties, hart- en vaatziekten, trombose, kanker, et cetera.
De vraag is dus niet alleen wat de verschijnselen zijn, maar vooral: hoe werkt het,
hoe komt het en wat kunnen we eraan doen. Bij het beantwoorden van dergelijke
vragen is het doen van proeven onontbeerlijk.
Maar let wel, veelomvattende vragen als ‘hoe ontstaat kanker?’, ‘wat is diabetes?’ kunnen niet met één enkele proef worden beantwoord, en daarom deelt men
dergelijke grote algemene vragen in de praktijk op in talrijke deelvragen die elk afzonderlijk beantwoord kunnen worden. Hoe wordt het bloedsuiker geregeld in het
geval van diabetes, hoe werkt de bloedstolling in het geval van trombose, hoe werkt
de celdeling in het geval van kanker? Uit de antwoorden op al deze deelvragen maken we vervolgens een verhaal, of beter bouwen we een model – tegenwoordig
vaak aangeduid als ‘paradigma’ – dat alle antwoorden op de deelvragen omvat en
dat helpt om ziekten te begrijpen en te behandelen.
Bij deze opzet van onderzoek hebben fantasie en degelijkheid elk hun eigen rol.
De rol van de fantasie ligt in het bedenken van goede en originele deelvragen of hypothesen en van originele onderzoeksmethoden. Hoe origineler en fantasierijker
de onderzoeker, des te beter zijn of haar vragen of proefopzet, en des te beter zijn of
haar wetenschappelijk onderzoek. Maar bij het uitvoeren van proeven zijn degelijkheid en fantasieloosheid juist vereisten. Het uitvoeren van een proef dient zonder
enige fantasie en met grote kennis van zaken te gebeuren, anders gebeuren er ongelukken en ligt er fraude op de loer. Als een erg originele hypothese bevestigd
wordt en het paradigma of, beter nog, ons verhaal over een ziekte zich wijzigt,
spreken we van een ontdekking. Maar nogmaals, voor een mooie ontdekking
moet de fantasie in de vraag en de proefopzet zitten en niet in de uitvoering van de
proef.
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Claude Bernard zelf omschreef dit als volgt (in vrije vertaling):
‘… Mensen die het gebruik van hypothesen en vooringenomen ideeën in de
experimentele methode verwerpen, maken de fout dat ze het bedenken van
een experiment verwarren met het opschrijven van de resultaten. De resultaten van een proef moeten worden genoteerd door een geest die vrij is van hypothesen en vooringenomenheden. Maar we moeten oppassen voor het
voorschrijven van hypothesen en ideeën wanneer we proeven opzetten of
waarnemingsmethoden bedenken. In tegendeel… we moeten onze fantasie
de vrije teugels laten; het idee is de essentie van alle manieren van denken en
elke uitvinding. Alle vooruitgang berust hierop…’
Volgens Claude Bernard, en met hem vele, vele andere denkers, zijn er dus twee belangrijke ingrediënten in het experimenteel medisch wetenschappelijke onderzoek: de vraag en de proef. De vraag komt veelal voort uit waarnemend klinisch onderzoek, dat wil zeggen onderzoek waarbij uitgebreid metingen worden verricht
bij patiënten met bepaalde ziekteverschijnselen. Op grond van de vraag kunnen we
een proef bedenken.
Voor de goede orde: wat is dan het essentiële verschil tussen waarnemend en experimenteel geneeskundig onderzoek? Wel – weer volgens Bernard – het verschil is
dat de onderzoeker bij waarnemend onderzoek passief metingen doet zonder in te
grijpen in het ziekteproces dat hij bestudeert. Bij experimenteel geneeskundig onderzoek probeert de onderzoeker actief in te grijpen in het ziekteproces en de gevolgen daarvan te documenteren.
Een voorloper van Bernard, de paleontoloog Cuvier, zei het als volgt:
‘L’observateur écoute la nature, l’expérimentateur l’interroge et la force à se
dévoiler.’ De waarnemer luistert naar de natuur, de experimentator ondervraagt de
natuur en dwingt haar zich te onthullen.
In de klassieke natuurwetenschappen zoals de scheikunde of de natuurkunde berust vooruitgang ook op experimenteel onderzoek, op proeven. Hierbij gelden
vrijwel geen beperkingen omdat er gewerkt wordt met dode materie. Er bestaan
geen natuur- of scheikundige ethische commissies die een voorgenomen proef toetsen aan ethische normen. Dat ligt natuurlijk radicaal anders bij experimenteel geneeskundig onderzoek. We mogen niet naar hartelust chemicaliën toedienen aan
mensen met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. In feite zijn onze handen gebonden
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en mogen we geen, of slechts onder zeer strikte voorwaarden, experimenteel onderzoek verrichten bij mensen.
Dat is een fraai dilemma, zie ik u denken. Daar staat een hoogleraar experimentele inwendige geneeskunde te vertellen dat hij proeven met ons wil doen maar dat
dit niet kan omdat het, overigens geheel terecht, niet mag. Mensen zijn nu eenmaal
geen proefkonijnen.
In dat laatste woord, proefkonijnen, zit de klassieke uitweg uit dit dilemma, een
uitweg die de afgelopen honderd jaar veel gevolgd is. In plaats van patiënten kunnen
we proefdieren inzetten om onze wetenschappelijke vragen te beantwoorden. De
meesten van ons vinden het gebruik van proefdieren voor biomedisch onderzoek
immers aanvaardbaar. Ik kan echter niet verhullen dat er ook in Nederland een luidruchtige groep tegenstanders bestaat die zich verzet tegen het gebruik van proefdieren. Spontaan worden door deze tegenstanders van proefdiergebruik onbesuisde uitspraken gedaan, waarvan ik er uit de Spits van 2001 (overigens gevonden door
googelen op het internet) twee wil noemen:
‘Er zijn genoeg bejaarden in Nederland waar proeven op gedaan kunnen worden. Dit idee is niet van mij maar van een tienjarig jongetje. Hij gaf zijn mening over proefdieren in een kinderprogramma op de TV. Ik geef toe, het is
wat controversieel, maar toch…’ Of deze: ‘Dieren zijn onschuldig en verdienen zoiets niet. Waarom gebruiken we niet (zware) criminelen voor de
testen. Die zijn toch kans- en nutteloos.’
Mijn standpunt is uiteraard dat dierproeven wel mogen en moeten en dat dierproeven van onschatbare waarde zijn geweest en ook zullen blijven voor onze medische
kennis en kunde. Ik word in dit standpunt ook daadwerkelijk gesteund door de raad
van bestuur van het AMC die de afgelopen jaren veel geld heeft geïnvesteerd in
nieuwe proefdierfaciliteiten. Ook word ik in dit standpunt gesteund door grote collectebusfondsen zoals Hartstichting en Koningin Wilhelmina Fonds, die veel proefdieronderzoek financieren.
De nieuwe en omvangrijke investeringen in proefdierfaciliteiten bij het AMC
waren nodig omdat zich de afgelopen jaren een opmerkelijke verandering heeft
voorgedaan in het proefdiergebruik. Waren tot voor kort ratten, konijnen, honden
en apen veel gebruikte proefdieren, we zien nu dat in het biomedische onderzoek
erg veel gewerkt wordt met muizen. De reden hiervoor is dat er betrekkelijk sim-
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pele methoden bestaan waarmee we muizen genetisch kunnen manipuleren. Daar
bedoelen we mee dat we in het genetische, het erfelijke materiaal van de muis zodanig kunnen sleutelen dat bepaalde genen het niet meer doen of juist veel harder
gaan werken. Deze genetische veranderingen kunnen een dramatische invloed hebben op het ontstaan of beloop van ziekten.
Even iets terzijde. Als ik op een verjaarspartijtje al wil praten over mijn werk en
ik noem het woord transgene of genetisch gemanipuleerde muis dan krijg ik steevast als antwoord: ‘Oh die muis met dat oortje.’ Laat ik voor eens en altijd duidelijk
zijn en u vertellen wat er werkelijk aan de hand was: de muis die in de krant stond
met een menselijk oor op zijn rug genaaid was geen genetisch gemanipuleerde
muis, maar gewoon een muis met een aangenaaid oor. Het is jammer dat dergelijke
beelden verworden tot een icoon voor genetische manipulatie, terwijl ze er niets
mee te maken hebben. Genetisch gemanipuleerde muizen zien er vrijwel altijd volkomen normaal uit en zijn gezond: anders zijn ze ook onbruikbaar voor experimenteel onderzoek.
Maar terug naar de hoofdlijn van mijn toelichting. Ik wil hier niet ingaan op de
details van de genetisch gemanipuleerde muizen. Laat ik volstaan met te melden dat
de nieuwe proefdierfaciliteit van het AMC meer dan 100 verschillende muizenlijnen heeft met elk een specifieke afwijking. De rol van deze afwijkingen wordt bestudeerd in proeven waarbij we in de muis menselijke ziekten nabootsen. Voorbeelden zijn darmontsteking, hartinfarct, kanker en infectieziekten. Op deze manier
proberen we stapje voor stapje en eiwit voor eiwit ons model, ons verhaal, ons paradigma van een ziekte te verbeteren – een zaak van lange adem en heel erg veel werk.
Volgens deze methode is er in de afgelopen jaren door ons laboratorium veel bereikt. Zo is er belangrijk onderzoek gedaan dat de relatie tussen bloedstolling, ontsteking en infectie ontrafelt. Daarnaast is baanbrekend preklinisch onderzoek verricht naar verschillende vormen van gentherapie bij darmontsteking. Deze vorm
van experimentele geneeskunde is een directe voortzetting van de methodiek die
Claude Bernard in zijn visionaire boek heeft uiteengezet. Wat dit betreft, volgt het
onderzoek in het laboratorium een klassieke en voorspelbare route, en ik voorzie
dat deze route nog vele jaren met succes bewandeld zal worden en dat u daarvan op
termijn zult profiteren.
Maar nu de moderne vorm van experimentele geneeskunde die van grote invloed zal zijn op de toekomst van het vakgebied. De basis voor deze vorm van experimentele geneeskunde wordt gevormd door het humane-genoomproject. Dit suc-
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cesvolle project, waarvoor de fundamenten gelegd zijn in de late tachtiger jaren van
de vorige eeuw, heeft tot doel het genetische materiaal van de mens volledig in kaart
te brengen. Voor de leken onder het publiek: het genetische materiaal van de mens
bestaat uit één molecuul van ongeveer twee meter lengte dat in elk van onze miljarden lichaamscellen is ondergebracht. Dit molecuul is uit een viertal verschillende
bouwstenen opgebouwd – A, C, G en T – waarvan er 3 miljard nodig zijn voor één
menselijk DNA-molecuul. De volgorde van de vier bouwstenen heeft betekenis en
kunnen we lezen. Dat klinkt als volgt : A C G T T A A C T T A A G, et cetera. Inmiddels is het gelukt deze hele boodschap van 3 miljard letters te lezen en te ontcijferen.
Dat is knap zult u zeggen, maar wat moeten we daar nu mee en wat is het verband met experimentele geneeskunde en wat is mijn rol daarin. Wel, wat we daarmee moeten, is het ziekenhuis omvormen tot één groot laboratorium voor experimentele geneeskunde waar alle patiënten, klinisch of poliklinisch, meedoen aan een
proef. Dit kunnen we doen zonder dat het ook maar enige belasting vormt voor de
individuele patiënt. We grijpen niet in en de patiënt merkt er niets van, op het tekenen van een toestemmingsverklaring en de afgifte van een buisje bloed of een stukje
weefsel na.
Laat ik proberen uit te leggen hoe dat nu te rijmen valt met mijn eerdere verwijzingen naar Bernard en Cuvier en hun uitspraken actief versus passief, over luisteren versus ondervragen: hoe kan luisteren naar patiënten zonder ingrijpen nu ineens wel experimenteel onderzoek worden? Om dat te begrijpen, moet u naar uw
buurvrouw of buurman kijken. Elk van u heeft 3 miljard letters in zijn genetische
code, maar omdat de spelling niet voor iedereen hetzelfde is, bestaan er verschillen
tussen mensen. Globaal komt het erop neer dat er 3 miljoen verschillen in spelling
zijn tussen u en een willekeurige andere Nederlander die naast u zit.
Nu zijn niet al deze 3 miljoen verschillen biologisch even belangrijk of leiden ze
tot een zichtbaar of meetbaar verschil. Maar sommige van de verschillen in het
DNA bepalen mede onze gevoeligheid voor ziekte of infectie, bepalen hoe het beloop van een ziekte of infectie is en hoe we op een geneesmiddel reageren. Dit komt
omdat een aantal van de 3 miljoen verschillen in spelling een kleine of grotere verandering in genfunctie teweegbrengt. Als gevolg hiervan wordt er door het lichaam
van een bepaald eiwit meer of minder gemaakt of in een afwijkende vorm. En dat
heeft weer invloed op de gevoeligheid voor ziekte of het beloop van een ziekte.
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Een klein voorbeeld: in uw bloed zit een eiwit dat TAFI heet (wat staat voor
thrombin activatable fibrinolysis inhibitor), en het wordt gecodeerd door het TAFI-gen,
ofwel de TAFI-letters in het DNA. TAFI speelt een belangrijke rol in de bloedstolling en is vooral betrokken bij de reacties die ervoor zorgen dat een bloedstolsel
weer oplost. Welnu, niet alle TAFI-genen in deze zaal zijn hetzelfde. Ongeveer 7
procent van u – en er zitten hier ongeveer 300 mensen dus dat is 21 mensen – bezit
een afwijkende bouwsteen op positie 325 van het eiwit. Dit heeft tot gevolg dat er
een andere vorm van TAFI gemaakt wordt met een verhoogde activiteit en stabiliteit. Nu hebben wij in een onderzoekje samen met collega Westendorp uit Leiden
gekeken of bij kinderen met een verhoogde activiteit van TAFI er een ander beloop
is van nekkramp, meningitis – een gevreesde vorm van hersenvliesontsteking. Gevonden werd dat het inderdaad uitmaakt: dragers van TAFI 325 hebben een iets
grotere kans om meningitis te krijgen en ook een iets grotere kans om aan meningitis te overlijden.
En zo is er dus eigenlijk sprake van een proef, maar nu niet met een genetisch gemodificeerde muis maar met genetisch gemodificeerde mensen, in dit geval kinderen. We hebben kinderen in twee groepen verdeeld, één groep met veel TAFI-activiteit en één met weinig TAFI, en de kinderen vervolgens meningitis laten krijgen.
Dit hebben we natuurlijk niet gedaan door kinderen opzettelijk te besmetten. We
hebben het ook niet gedaan door TAFI te injecteren of kinderen genetisch te modificeren, zoals we bij muizen zouden kunnen en mogen doen. Nee, we hebben gebruikgemaakt van een natuurlijk voorkomende ziekte, zoals meningitis er één is,
gecombineerd met een erfelijke speling van de natuur die het veranderde TAFI 325
oplevert. Deze combinatie van waarnemingen kunnen we beschouwen als een
proef, als experimenteel onderzoek.
Met deze proef hebben we iets nieuws geleerd over meningitis. We zijn ervan
overtuigd geraakt dat de bloedstolling – TAFI is immers een stollingseiwit – een
cruciale rol speelt in het beloop van de ziekte. Maar wat misschien nog belangrijker
is, is dat de resultaten voorspellen dat het onderdrukken van TAFI-activiteit een
gunstige invloed zal hebben op het beloop van hersenvliesontsteking. Met andere
woorden: we hebben een nieuw aangrijpingspunt gevonden voor de behandeling
van meningitis. Op grond van de resultaten van deze proef zouden we dus een
nieuw geneesmiddel kunnen gaan ontwikkelen.
Nu zijn deze experimenten van de natuur niet helemaal nieuw. Wel nieuw is dat
we nu proeven kunnen doen met genetische variaties die vaak voorkomen bij overi-
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gens gezonde personen. Immers een aantal van u heeft een TAFI-mutatie en voelt
zich kerngezond. Verder is nieuw dat we voor elk van de genetische variaties nauwkeurig kunnen uitzoeken wat het effect op de functie van het gen is, en dat we dit
effect meetbaar hebben gemaakt. Met een deftig woord noemen we dat het ‘intermediaire fenotype’. Zonder intermediair fenotype, het veranderde TAFI in het
voorbeeld, blijven we steken in waarnemend onderzoek. Zonder intermediair fenotype hebben we dus geen proef.
Overigens denken sommigen zo niet velen van u, en misschien wel alle genetici
onder het publiek, geheel ten onrechte dat het doel van dit onderzoek is om de rol
van erfelijkheid bij ziekte te onderzoeken. Bij clinici uit zich dit in de vraag: wat
moet ik nu met de wetenschap dat mijn patiënt TAFI 325 heeft? En de gezonde dragers van TAFI 325 in het publiek vragen mij straks bij de receptie: ga ik nu dood aan
meningitis?
Dat zijn de verkeerde vragen om de volgende paradoxaal klinkende reden: de
meeste mensen die meningitis krijgen, hebben natuurlijk helemaal geen TAFI 325,
terwijl vrijwel alle dragers van TAFI 325 nooit meningitis zullen krijgen. De verschillen tussen dragers en niet-dragers van TAFI 325 zijn subtiel en verwaarloosbaar
vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Dat geldt niet alleen voor TAFI 325 maar
voor de vele andere variaties in het DNA die we kennen en kunnen bepalen. Deze
variaties zijn vrijwel zonder uitzondering niet belangrijk voor de volksgezondheid
maar zijn wel belangrijk voor de proef en voor de lessen die we uit de proef kunnen
leren. Het bepalen van deze genetische variaties, buiten het verband van een proef
en zonder intermediair fenotype, is vooralsnog dan ook volslagen zinloos en moet
daarom ten sterkste worden afgeraden.
Uiteraard kunnen we de TAFI-proef eindeloos uitbreiden met almaar meer metingen van eiwitten in bloed, urine, ontlasting en weefsels, of door metingen van
een tussenproduct tussen gen en eiwit, het zogenaamde RNA. Door deze metingen
te koppelen aan gegevens over DNA-variaties aan de ene kant, en over het ontstaan
en beloop van ziekte aan de andere kant, leren we langzaam maar zeker, gen voor
gen en eiwit voor eiwit, hoe een ziekte werkt en wat we ertegen kunnen ondernemen.
Het voorbeeld met TAFI toont aan dat deze moderne vorm van experimenteel
geneeskundig onderzoek werkelijkheid is. We kennen alle 30.000 genen – het humane genoom project is immers klaar – en in talloze laboratoria wordt gespeurd
naar variaties in de genen. Er zijn er al miljoenen beschreven in de databanken op
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het internet die voor iedere onderzoeker beschikbaar zijn. Verder kunnen we eiwitten en RNA meten, dus het intermediaire fenotype vastleggen.
Alledrie de ingrediënten, DNA, intermediair fenotype en ziektebeloop, zijn dus
beschikbaar. Maar helaas, de schaal waarop deugt nog niet: het is allemaal te kleinschalig, en ik zie het als één van mijn taken daar verandering in te brengen omdat we
op die manier een unieke mogelijkheid tot experimenteel onderzoek kunnen ontsluiten voor een grote groep onderzoekers in het AMC.
Maar waarom is het noodzakelijk dat we deze proeven grootschalig kunnen
doen? Daarvoor zijn twee redenen. De eerste reden heb ik eigenlijk al genoemd: er
zijn 30.000 genen met miljoenen variaties. Da’s een hele klus voor de onderzoeker.
De tweede reden is ook voor de hand liggend. Als deze zaal zich niet had gevuld
met mijn toekomstige proefdieren – de genetisch gemodificeerde mens – maar met
onze genetisch gemodificeerde muizen, dan had het er hier geheel anders uitgezien.
Driehonderd precies dezelfde donkerbruine muisjes op de stoelen in plaats van
driehonderd grote, kleine, lange, korte, blonde, donkere en ga zo maar door
mensen. Er bestaat dus erg veel variatie bij de mens, en erg veel variatie geeft bij
proeven erg veel ruis en onzekerheid. Om dat te verhelpen, moeten we de proeven
doen met honderden zo niet duizenden mensen. Dat geldt ook voor onze TAFIproef. Door alle variatie blijft er onzekerheid bestaan over de uitkomsten, en alleen
een grotere proef bij meer kinderen kan deze onzekerheid wegnemen.
Daar is wat we noemen ‘Omica’- en ‘Atica’-onderzoek voor nodig, ten eerste
genOmica, een deftige term voor de kennis van het humane DNA. We moeten onze
mogelijkheden voor het op grote schaal analyseren van genen, het zoeken van afwijkingen in DNA bij grote groepen mensen uitbreiden. Wat ik zou willen, is dat het
over tien jaar routine is geworden om voor elk individu de 3 miljard letters van zijn
genetische code te lezen, en dat uiteraard in korte tijd, met een grote nauwkeurigheid en tegen lage kosten. De eerste contouren hiervan zijn al zichtbaar. Ter stimulatie heeft Craig Venter – een van de pioniers van het genOmica-onderzoek – een
prijs van 500.000 dollar uitgeloofd voor degene die bedenkt hoe we het DNA van
eenieder van u voor 1000 dollar kunnen lezen.
Ten tweede moeten we onze mogelijkheden om RNA – het tussenproduct
tussen gen en eiwit – te kunnen meten, uitbreiden en vervolmaken. Dit noemen
we, naar analogie met genOmica, ‘transcriptOmica’. In dit geval zijn de contouren
nog veel helderder, en in feite zijn deze metingen nu al mogelijk voor alle genen die
we kennen en dat zijn er zo’n 30.000. Het zijn de kosten die ons daarover nog
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hoofdbrekens bezorgen. Eén mooi proefje bij een wat grotere groep patiënten kost
al gauw 500.000 tot 1.000.000 euro. Dat geld heeft het laboratorium op dit moment niet. Het is dus belangrijk enerzijds deze kosten te doen dalen en anderzijds
onze subsidiegevers ervan te overtuigen dat zulke op dit moment kostbare proeven
noodzakelijk zijn voor de vooruitgang in het experimentele geneeskundige onderzoek.
Ten derde: het op wat kleinere schaal nauwkeurig meten van eiwitten is heel
goed mogelijk; de contouren zijn weer vager als we spreken over het op grote schaal
meten en identificeren van eiwitten. Dit noemen we overigens ‘proteOmica’. De
procedures hiervoor staan echter nog in de kinderschoenen en ik ben bang dat we
ook op dit gebied nog wel tien jaar ontwikkelingstijd nodig hebben om daar te komen waar we willen zijn: tegen lage kosten en in korte tijd duizenden zinvolle metingen doen.
Ten vierde: de ontwikkelingen die ik heb beschreven, leveren miljoenen, zo niet
miljarden metingen op. Gelukkig is het zakjapannertje uit de zeventiger jaren door
stormachtige ontwikkelingen in de computertechnologie vervangen door alsmaar
krachtiger computers die de miljoenen gegevens kunnen verwerken en analyseren
– een enorme taak vol ruis en valkuilen die een nieuwe wetenschappelijke discipline heeft doen ontstaan: de bioinformAtica.
De Universiteit van Amsterdam en het AMC zijn zich zeer wel bewust van deze
ontwikkelingen. Dit blijkt onder meer uit het oprichten van het Amsterdam Genomics Center, AmGC in het kort: een ambitieus samenwerkingsverband tussen de
fundamentele faculteiten in de Watergraafsmeer en het AMC. Doel van het AmGC
is de kostbare investeringen die genOmica, transcriptOmica, proteOmica en bioinformAtica met zich meebrengen te coördineren en te faciliteren.
Er is nog zeker tien jaar nodig om alle procedures te ontwikkelen en te implementeren voor de miljoenen metingen die we willen doen aan DNA, RNA en eiwit
bij grote groepen patiënten. Betekent dit dat de dokters van het AMC de komende
tien jaar rustig achterover kunnen leunen en kunnen instappen als de tijd rijp is? Ik
denk het zeker niet. Die tussentijd is heel erg hard nodig om bloed, weefsels, urine,
ontlasting en wat dies meer zij, te verzamelen en op te bergen in een vriezerpark
voor toekomstig onderzoek. Daarnaast moeten we grote databanken maken met
daarin de patiëntengegevens. Welke ziekte had een patiënt? Waarmee is hij of zij behandeld en waarom? Hoe verliep de behandeling? En dit allemaal niet in de individuele taal van de individuele arts, maar op een gestandaardiseerde manier in een
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elektronisch dossier – een waarlijk niet te onderschatten opgave, want hoe krijgen
we de dokters van het AMC zo ver hun volle medewerking te verlenen aan deze
cruciale stap in mijn voorgestelde vorm van experimentele geneeskunde?
Door ze goed na te scholen en te motiveren, zult u zeggen. Dat is juist, maar hoe
motiveren we een dokter om vandaag in kliniek of spreekkamer tijd en energie te
steken in een proef die misschien pas tien jaar later uitgevoerd zal worden in een laboratorium dat hij niet kent en door een groep onderzoekers die hij niet kent. Ik
heb hier geen pasklaar antwoord op, maar ik ben ervan overtuigd dat het vinden van
een juiste vorm van beloning de sleutel bevat voor het verkrijgen van de juiste vorm
van betrokkenheid en inzet van de artsen en dus voor het welslagen van het voorgestelde project. Als we dit niet weten op te lossen, blijft de kans op mislukking te
groot.
Het is verder verre van denkbeeldig dat het AMC zich zal moeten concentreren
op bepaalde vragen en ziektes. De reden is dat het verzamelen van materiaal en gegevens en de opslag daarvan kostbaar is. Daarnaast moet er uiteraard ook geld worden gevonden voor alle laboratoriumproeven op DNA, RNA en eiwit. Het vinden
van dat geld gaat makkelijker als we het inzetten op terreinen waar we echt goed in
zijn en waarvoor we ook goede onderzoekers beschikbaar hebben.
Om dit allemaal mogelijk te maken, heeft de Raad van Bestuur van het AMC bijna een jaar geleden het Anton Meelmeijer Centrum opgericht. Doel van dit centrum is om enerzijds coördinerend en faciliterend op te treden met betrekking tot
de geschetste activiteiten. Anderzijds kunnen in het kader van dit centrum de nodige keuzes worden gemaakt en een vorm van beloning worden bedacht.
Deze ontwikkelingen hebben niet alleen consequenties voor de nascholing van
bestaande artsen, maar ook voor de opleiding tot arts. Zij worden immers opgezadeld met een deel van de proef die een bezoek aan een medisch centrum, academisch of niet, met zich meebrengt. Om met kennis van zaken deel te kunnen nemen
aan deze proef moeten we jonge artsen dus leren gestandaardiseerd verslag te doen
van hun klinische bevindingen bij patiënten in een elektronisch dossier. Verder
moeten ze vertrouwd zijn met de epidemiologische en statistische methoden die
spelen bij grootschalig onderzoek. Vervolgens moeten zij totaal vertrouwd zijn met
de structuur van het menselijke DNA en met de methodieken om het DNA, of de
producten daarvan – RNA en eiwit – te analyseren. Dit proberen we nu al vorm te
geven in het blok wetenschapsvorming. Studenten zien hier nog niet altijd het belang van in en we zullen ervoor moeten zorgen dat zij wel gemotiveerd raken. Daar-
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om is het belangrijk de inhoud van deze colleges verder te verbeteren, ook in een
nieuw curriculum, zodat de pas afgestudeerde artsen in staat zullen zijn actief aan
de proeven van geneeskunde deel te nemen.
Ten slotte u, geachte aanwezigen. U vertegenwoordigt, last but not least, de allerbelangrijkste groep deelnemers aan de door mij geschetste vorm van experimentele geneeskunde. U bent immers de patiënt of toekomstige patiënt waarmee
we de proef willen doen. U wordt soms op het verkeerde been gezet door de overtrokken toekomstverwachtingen die worden gewekt door onderzoekers. Toch wil
ik u oproepen er ruimhartig aan mee te werken. Het is niet eng en u hebt er geen
last van. Wel helpt u met uw medewerking de wetenschap vooruit.
En wat krijgt u hiervoor terug? De eerste zinnen van het boek van Claude Bernard vatten dit fraai samen: ‘Conserver la santé et guérir les maladies: tel est le
problème que la médicine a posé dès son origine et dont elle poursuit encore la solution scientifique.’ De gezondheid behouden en ziekten genezen: dat is het probleem waar de geneeskunde voor staat en waarvoor zij nog steeds de wetenschappelijke oplossing zoekt.
Hoe ziet dat eruit in de praktijk. Allereerst – en misschien is dit wel het belangrijkste doel voor een fundamentele onderzoeker als ikzelf – leren we alsmaar beter
wat een bepaalde ziekte is en welke werkingsmechanismen, zeg maar welke biologie, daarvoor verantwoordelijk is. Inzicht en begrip behoren tot onze grootste drijfveren. Inzicht en begrip zullen vervolgens leiden tot verbeterde vroeg-diagnostische mogelijkheden. Daarmee bedoel ik dat we steeds beter in staat zullen zijn
ziekte al in een vroeg stadium te herkennen. Vroege herkenning betekent vroege
behandeling, en er is alle reden om aan te nemen dat dit de gezondheid zal bevorderen.
Doordat we de biologie van een ziekte steeds beter leren begrijpen en alle componenten leren kennen, zal ook het aantal aanknopingspunten voor therapie drastisch toenemen. Er zullen dus nieuwe behandelingsmethoden en geneesmiddelen
komen. En wie gaat die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen? Dat weet ik niet zeker. In mijn promotieonderzoek in de late jaren zeventig, begin jaren tachtig heb ik
mij beziggehouden met de ontwikkeling van het bisphosphonate APD als een geneesmiddel tegen botafbraak. Dit onderzoek vond plaats in een klein team van artsen en onderzoekers dat op eigen kracht aan geneesmiddelenontwikkeling deed.
De enige industrie die hierbij een rol speelde, was een zeepfabrikant uit Duitsland
die ons de phosphonaten in wagonladingen kon leveren. Ik heb de eerste proeven bij
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ratten gedaan, ik was betrokken bij het analyseren van de toxiciteitsdata bij honden
en ik herinner me nog als de dag van gisteren het moment dat de eerste patiënt, overigens buitengewoon succesvol, werd behandeld. Ik vond het allemaal heel gewoon,
en het medicijn is nu op de markt.
Blijkbaar was het toen normaal dat academische onderzoeksgroepen op eigen
kracht geneesmiddelen ontwikkelden. In de huidige academische ziekenhuizen zie
ik daar maar weinig meer van terug. Ontwikkeling van geneesmiddelen lijkt een
monopolie te zijn geworden van een almaar machtiger blok van farmaceutische bedrijven en ontnomen te zijn aan de academie. Maar er lijkt verandering op komst:
vooral op het gebied van gen- en celtherapie, een terrein dat ik al aanstipte bij de
succesvolle muizenproeven, lijkt de tijd terug te keren waar preklinisch onderzoek
en de toepassing in de eerste patiënt worden uitgevoerd door een academisch team.
Omdat nieuwe geneesmiddelen daarna ook geproduceerd en verkocht moeten
kunnen worden, heeft het AMC op aandringen van een groep spraakmakende onderzoekers een bedrijf opgericht, AMT, wat staat voor Amsterdam Molecular
Therapeutics. Dit bedrijf heeft tot doel gen- en celtherapie, zoals die bedacht en
ontwikkeld wordt door AMC-onderzoekers, zakelijk te begeleiden. Het is een belangrijk initiatief dat voor mij oude tijden doet herleven.
Dames en heren, daarmee ben ik aan het eind gekomen van mijn toelichting. Ik
heb u geschetst op welke manieren wij in het komende decennium experimenteel
geneeskundig onderzoek willen en kunnen doen, en welke resultaten dit kan opleveren. Daarnaast heb ik een schets gegeven van wat we in het AMC moeten veranderen om deze voornemens te verwerkelijken. Ten slotte heb ik u verteld dat uw
medewerking cruciaal is, en ik hoop dat u na deze toelichting, wanneer daarom
wordt gevraagd, u uw handtekening wilt zetten.
Nu ik aan het eind van mijn les ben gekomen, wil ik ook enkele woorden van dank
uitspreken.
Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Raad van Bestuur van het AMC dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. Hooggeleerde
Gunning-Scheper, beste Louise, ik bewonder je moed om een biophysicus te benoemen tot hoogleraar Experimentele Inwendige Geneeskunde. Dit is ongewoon, en
ik zal mijn uiterste doen om je niet teleur te stellen. Hooggeleerde Briët, beste
Ernest. Tussen mijn blijk van belangstelling voor een aanstelling in het AMC en een
daadwerkelijk aanbod zaten geloof ik minder dan 12 uur. Jij hebt de weg bereid voor
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mijn komst naar het AMC, iets waarvoor ik je nog steeds erg dankbaar ben. Daarnaast denk ik soms met weemoed terug aan de tijd in het toenmalige AZL waar jij
mij mede gevormd hebt in een team waarvan ook hooggeleerde Rogier Bertina en
hooggeleerde Frits Rosendaal deel uitmaakten.
Nu ik toch in het voormalige AZL ben, moet ik mijn promotor, de hooggeleerde
Olav Bijvoet, danken voor het vele dat hij voor mij heeft gedaan. Jij hebt een enorme invloed gehad op mij als jonge onderzoeker en hebt mij al vroeg vertrouwd gemaakt met het denken en het werk van Claude Bernard. Werken bij jou heeft mijn
hart gestolen voor de Experimentele Geneeskunde en geleerd dat samenwerking
tussen fundamentele en medische onderzoekers essentieel is voor het boeken van
werkelijke vooruitgang.
Hooggeleerde Sander van Deventer. Jij bent onnavolgbaar en één van mijn helden. Jij was het die een suggestie van Ernest Briët omzette in daden. Mede door
jouw onwaarschijnlijke intelligentie en werklust is het Laboratorium voor Experimentele Inwendige Geneeskunde geworden wat het nu is: een wetenschappelijke
speeltuin, maar dan in de goede betekenis van het woord, waar meer dan 45 promovendi en post-docs met veel inzet, en geholpen door een kleine maar uiterst effectieve en loyale groep ondersteunend personeel, experimenteel medisch onderzoek
verrichten. Daarbij is het gelukt – en dat is denk ik heel bijzonder in de Nederlandse
verhoudingen en mede aan jou te danken – om jonge fundamentele onderzoekers
op voet van gelijkheid en wederzijds respect te laten samenwerken met artsen. Dat
lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Leidinggeven aan een grote groep onderzoekers bestaat uit het verdelen van
vrijheden en verantwoordelijkheden waarbij haalbare doelen gesteld worden zodat
iedereen ook de kans krijgt om goed te functioneren. Ik word daarbij gesteund en
gecorrigeerd door de stafleden van het laboratorium. De eer gaat naar Alex de Vos,
Anje te Velde, Arnold Spek, Maikel Peppelenbosch, Wouter de Jonge en, sinds
kort, Kees van ’t Veer, die met veel fantasie en inzet het wetenschappelijke gezicht
van het laboratorium mede bepalen.
Alle onderzoekers, analisten, secretariële medewerkers, biotechnici en de netwerkbeheerder van ons laboratorium: jullie doen het allemaal maar. Ik vind het een
voorrecht met en voor jullie te mogen werken.
Hooggeleerde Tom van der Poll, heeft toeval ons samengebracht? Of is het toch
ons lot? Dan aanvaard ik mijn lot met vreugde. Moge er nog vele autovergaderingen
volgen waarin we verder bouwen aan ons beider luchtkastelen.
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Het laboratorium leeft niet in een isolement. Integendeel, de deuren staan wagenwijd open voor alle klinische en pre-klinische afdelingen van het AMC en daarbuiten. Het gaat te ver alle samenwerkende afdelingen te noemen, maar ik ben ze
alle dankbaar voor het feit dat wij mogen draineren op hun kunde en kennis voor het
formuleren van onze vraagstellingen en het uitvoeren van ons onderzoek.
Hooggeleerde Guus Sturk, hooggeleerde Marcel Levi: met jullie bestuurlijke
steun heeft het Laboratorium zich stormachtig kunnen ontwikkelen. Dat was niet
goedkoop en vrat ruimte. Jullie beiden, daarin intensief gesteund door de divisiedirecteuren Gert Grift en Peter de Haan, hebben dit allemaal mogelijk gemaakt.
Alle buren en ex-buren op G2: onze expansiedrift nam soms megalomane vormen aan. Mede door jullie gedragslijn heeft zonder wanklank een hele reeks verhuizingen en verhuizinkjes, verbouwingen en verbouwinkjes plaatsgevonden die hebben geresulteerd in prima laboratoria voor iedereen.
Tot slot het persoonlijke in mijn dankwoord. Mijn ouders wil ik danken voor het
feit dat ze goed onderwijs belangrijker vonden dan afrekenen op puberaal gedrag. Ik
vind het jammer dat mijn vader er niet meer is, want dan had hij zijn gelijk gekregen. Mijn broers hebben mij al vroeg klaargestoomd voor de ‘grotemensenwereld’
en mij geleerd standvastig te zijn en een eigen weg uit te stippelen. Else en Renée
hebben mij geleerd hoe fijn het kan zijn om vader te spelen. Jullie zijn nog maar net
weg en ik mis jullie nu al. Ten slotte Cora, al meer dan dertig jaar mijn maatje in veel
lief en weinig leed. Dat wil ik graag zo houden.
Ik heb gezegd.
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