
Lustrumeditie van UMC Utrecht  Juli 2021
voor medewerkers en studenten

Wat is jouw vraag?

Samen maken we 
Utrecht gezonder

Van pest tot COVID-19 

Bijna vier eeuwen 
onderzoek, zorg, 
onderwijs 



DIT JAAR VIEREN WE SAMEN 385 
JAAR WETENSCHAP IN UTRECHT. 
Op 26 maart 1636 om precies te 

zijn, werd de Universiteit Utrecht opgericht met 
een filosofische, theologische, juridische en 

medische faculteit. Al bijna vierhonderd jaar werken we 
aan een betere wereld. Dat doen we niet alleen, maar 
altijd samen. Met elkaar, onze partners en onze stad.
We vieren 385 jaar wetenschap in Utrecht ondanks, of 
misschien wel juist in een jaar waarin wij allemaal nog 
de gevolgen ondervinden van de coronapandemie. Ook 
in 1636 stond Utrecht voor een enorme uitdaging: de 
pestepidemie. Zo’n 12,5 procent van de Utrechtse bevol-
king overleefde de uitbraak niet, het was een logisch 
moment om onderzoek te stimuleren, een geneeskundige 
faculteit en een universiteit te stichten en het Catharijne
gasthuis te gebruiken voor het verwerven en toepassen van 
 kennis. De  pest epidemie ligt dus aan de basis van wie we zijn, 
met elkaar verweven in  kennis en kunde.

In 1636 begonnen we met enkele tientallen studenten. Nu zijn 
het er meer dan 36.000. Samen hebben we miljoenen studenten 

opgeleid. Ooit hadden we de eerste vrouwelijke student in 
Europa en de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. 

Anno 2021 vormen we een zeer diverse gemeenschap 
en verbinden we studenten en docenten, onderzoekers 

en zorgverleners, overheden en startups. Bevlogen en 
betrokken mensen afkomstig uit allerlei disciplines 
en uit verschillende landen. Meer dan ooit geloven 
we in sámen leren; in het verbinden van vragen, 
ervaring en kennis. Want waar verschillende werelden 
bij elkaar komen, ontstaan onverwachte inzichten en 
baanbrekende innovaties. We verbinden en zoeken 
verbinding, ook onder moeilijke omstandigheden. 

Daar zijn we ongelofelijk trots op. En dat mag gevierd 
worden. Zelfs nu, júist nu. Zo blijven we samen bouwen 

aan een betere toekomst waarin ieder mens telt. 
 Morgen maken we samen. 

Wij wensen jullie veel leesplezier!
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Vernieuwer klinisch 
geneeskundig onderwijs
De naamgever van het Mat-
thias van Geunsgebouw op 
het Utrecht Science Park kwam 
oorspronkelijk uit Groningen. 
Daar werkte hij als stadarts en 
gaf hij les aan vroedvrouwen. 
In 1775 werd hij benoemd als 
hoogleraar aan de Gelderse 
Universiteit. Ook was hij 
 archiater, een soort inspecteur 
van de gezondheid. Uiteindelijk 
wist de Universiteit Utrecht 
hem in 1791 te strikken. Waar-
schijnlijk hebben het grotere 
prestige van de universiteit 
in Utrecht en het feit dat de 
universiteit beschikte over 
een eigen kliniek de doorslag 
gegeven. Van Geuns probeerde 
op allerlei manieren de 
gezondheidszorg te verbeteren. 
Zo drong hij aan op goed 
opgeleide vroedmeesters en 
-vrouwen, chirurgijns en 
apothekers. Hij was groot 
voorstander van onderwijs aan 
het bed en zorgde ervoor dat 
het Catharijnegasthuis in 1792 
beschikbaar werd gesteld voor 
het klinisch onderwijs. Ook 
pleitte hij voor overheidsmaat-
regelen om de telkens terug
kerende epidemieën als dysen-
terie en pokken in te dammen.

Oprichter KNMI, naam-
gever wet van Buys Ballot
Hij is de grondlegger van ons 
weerbericht. Maar voor hij in 
1854 zijn eerste weerkaarten 
publiceerde, had Buys Ballot 
al een heel wetenschappelijk 
leven achter de rug. Samen 
met enkele andere hoogleraren 
vormde hij de ‘Utrechtse 
School’ die onderzoek aan de 
hand van experimenten en 
waarneming stimuleerde. Zelf 
bevestigde Buys Ballot het 
Dopplereffect (de waargeno-
men verandering in frequentie 
van geluid door een snelheids-
verschil tussen zender en 
ontvanger) door een trein met 
hoornisten in verschillende 
snelheden over het nieuwe 
spoor van Utrecht naar Maars-
sen te laten rijden. Het verschil 
in toonhoogten werd door 
musici langs het spoor op het 
gehoor beoordeeld. In 1854 
liet hij het Utrechtse bolwerk 
Sonnenborgh ombouwen tot 
astronomisch en meteorolo-
gisch observatorium. In dit 
Nederlands Meteorologisch 
Instituut (het latere KNMI) 
toonde Buys Ballot als eerste 
het verband tussen luchtdruk 
en wind aan (Wet van Buys 
Ballot, 1857). 

Ontdekker elektromag-
netische (röntgen)straling
Eigenlijk smokkelen we een 
beetje als we Wilhelm Röntgen 
in deze erelijst opnemen. Niet 
omdat hij hier niet thuishoort, 
maar omdat de Universiteit 
Utrecht hem ooit weigerde toe 
te laten tot de studie natuur-
kunde. Reden? Röntgen had 
geen middelbareschool
diploma. Dus mocht hij alleen 
als toehoorder aanwezig zijn 
bij de colleges geometrie, 
stereo metrie, fysica, zoölogie 
en botanie. Toen Röntgen 
hoorde dat voor toelating aan 
de technische hogeschool in 
Zürich een toelatingsexamen 
voldoende was, reisde hij af 
naar Zwitserland. Utrecht bleef 
aan hem trekken en in 1888 
leek het er even op dat hij Buys 
Ballot zou opvolgen als hoog
leraar, maar de universiteit van 
Würzburg trok aan het langste 
eind. Hier ontdekte hij de naar 
hem genoemde röntgen
straling. En omdat genees-
kunde zonder röntgenstraling 
ondenkbaar is, eren wij op 
deze plaats  Wilhelm Röntgen, 
de eerste winnaar van de 
Nobelprijs voor de Natuur-
kunde (1901).

Grondlegger 
 elektrocardiogram 
Na zijn kindertijd in Neder-
landsIndië, belandde Willem 
Einthoven in 1874 in Utrecht. 
Daar schreef hij zich vier jaar 
later in als student genees-
kunde. Geïnspireerd door 
beroemde Utrechtse leer
meesters als Buys Ballot en 
Franciscus Cornelis Donders 
ontwikkelde hij een sterke 
belangstelling voor de natuur-
kunde en oogheelkunde. 
Donders had in 1858 het 
Ooglijdersgasthuis opgericht 
en Einthoven wilde aanvanke-
lijk oogarts worden. Die droom 
viel in duigen toen hij zijn pols 
brak. Hij promoveerde als arts 
en in 1887 werd hij in Leiden 
benoemd tot hoogleraar in de 
fysiologie en histologie. In die 
tijd was al bekend dat de 
hartslag elektrische stromen 
voortbracht. Een goed meet
instrument ontbrak echter. 
Daar kwam Einthovens natuur-
kundige kennis goed van pas. 
Hij ontwikkelde de snaargal
vanometer waarmee een 
elektrocardiogram (ECG) kon 
worden gemaakt. Ook stan-
daardiseerde hij de uitvoering 
van hartmetingen. In 1924 
werd Einthoven onderscheiden 
met de Nobelprijs voor de 
Geneeskunde.

Eerste vrouwelijke 
 hoogleraar
Hoewel Johanna Westerdijk een 
begaafd pianiste was, koos zij 
niet voor de muziek, maar voor 
de biologie. Ze specialiseerde 
zich in de fytopathologie (plan-
tenziektenkunde), een nieuwe 
richting en daarmee onontgon-
nen terrein. In 1906 werd zij op 
23jarige leeftijd directrice van 
het Phytopathologisch Labora-
torium Willie Commelin Schol-
ten. Een jaar later werd hier het 
Centraal Bureau voor Schim-
melcultures aan toegevoegd. 
Toen Westerdijk in 1917 in 
Utrecht werd benoemd tot 
buitengewoon hoogleraar in 
de fytopathologie, was zij de 
eerste vrouwelijke hoogleraar 
in Nederland. Westerdijk was 
gastvrij en dol op feestjes 
– ‘werken en feesten vormt 
schoone geesten’ – was een van 
haar gevleugelde uitspraken 
net als ‘van een saai leven gaat 
zelfs een schimmel dood’, 
maar zij was vooral een goede 
docente, onderzoeks leider en 
organisator. Een netwerker 
die mensen uit verschillende 
disciplines bij elkaar bracht. Zij 
werkte aan grote maatschap-
pelijk uitdagingen, zoals de 
bestrijding van de iepen en 
aardappelziekte. Nog steeds is 
onderzoek naar en van planten-
ziekten actueel en belangrijk. 

ANNA MARIA 
VAN SCHURMAN 
(1607-1678) 

MATTHIAS  
VAN GEUNS
 (1735-1817)

CHRISTOPHORUS 
BUYS BALLOT
 (1817-1890)

WILHELM 
 RÖNTGEN
 (1845-1923)

WILLEM 
EINTHOVEN 
(1860-1927)

JOHANNA 
 WESTERDIJK 
(1883-1961)

Afgelopen eeuwen brachten het 
UMC Utrecht en de Universiteit 
Utrecht grote namen voort. Mannen 
en vrouwen die de wetenschap en 
de gezondheidszorg op een hoger 
niveau tilden. Die talloze studenten, 
docenten en onderzoekers wisten 
te inspireren met hun kennis en 
kunde. We lichten zes van hen uit.

ILLUSTERE 
 VOOR
GANGERS

Eerste vrouwelijke student 
Als kind al bleek Anna Maria’s 
uitzonderlijke talent. Ze had 
belangstelling voor theologie, 
geschiedenis, aardrijkskunde 
en wiskunde. Daarnaast 
bekwaamde zij zich in de 
beeldende kunsten. Ook sprak 
zij diverse talen waaronder 
Hebreeuws en Arabisch. Vanaf 
jonge leeftijd correspondeerde 
Van Schurman met dichters, 
geleerden, wetenschappers en 
hoogwaardigheidsbekleders in 
binnen en buitenland. In een 
lofzang op de Utrechtse Hoge-
school pleitte zij openlijk voor 
het recht van vrouwen om te 
studeren. Gisbertus Voetius, 
de eerste hoogleraar theologie 
aan de kersverse Universiteit 
Utrecht stond haar daarop bij 
hoge uitzondering toe om 
colleges theologie en genees-
kunde te volgen, verborgen 
achter een gordijn. Zo werd 
Van Schurman niet alleen de 
eerste vrouwelijke student van 
Nederland, maar van heel 
Europa. Anna Maria van 
 Schurman was haar tijd ver 
vooruit en zou zich thuis 
hebben gevoeld bij De Nieuwe 
Utrechtse School.

Bronnen: Universiteit Utrecht, Wikipedia, 1001 
Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis door 
Els Kloek, biografischwoordenboekgelderland.nl

“Als ik verder heb gezien 
dan anderen, komt dat 

doordat ik op de schouders
van reuzen stond”

SIR ISAAC NEWTON

TEKST: MARJOLIJN POULSSEN
ILLUSTRATIES: STEVE NESTOROVSKI
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Wetenschapsagenda

HOOGLERAAR KLINISCHE 
EPIDEMIOLOGIE RICK 
GROBBEE is lid van de 
lustrumcommissie en trek-

ker van de Utrechtse Wetenschapsagenda. 
Dit is een lijst met onderwerpen waar onze 
wetenschappers aan (gaan) werken. Hij 
 benadrukt dat álle Utrechters de kans moeten 
krijgen om hun vraag te stellen. Als voorzitter 
‘preventie’ van de Nationale Wetenschaps
agenda weet hij uit ervaring dat dit niet 
 vanzelf gaat. Daarom staan er dit jaar tal van 
uiteenlopende activiteiten op het programma.

Wat gaan jullie doen? “We gaan actief op 
zoek naar vragen die leven in de Utrechtse 
samenleving en kijken of we er zinnige ant-
woorden op kunnen geven. Op de lustrum-
website kunnen mensen hun vragen indie-
nen. In diverse bibliotheken door de stad 
gaan wetenschappers met Utrechters in 
gesprek om vragen te ver zamelen. Er komen 
bijeenkomsten met het  Centrum voor Weten-
schap en Cultuur, met de Sharing Arts Society,  
de Utrechtse Ondernemers Sociëteit, Econo
mic Board Utrecht en de gemeente Utrecht. 
Verder moet je denken aan evenementen als 
‘Utrechters verbinden met Utrechters’, het 

Wetenschap is 
van ons  allemaal
Eén vraag kan de wereld veranderen. Onder dat motto gaan we dit 
 lustrumjaar met de Utrechters in gesprek. Op welke vragen willen 
zíj graag antwoord? Dit vormt de basis voor een Utrechtse Weten-
schapsagenda waarmee de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht 
onderzoek nog beter willen afstemmen op wat de stad nodig heeft. 

TEKST: BAS KOOMAN OPENINGSFOTO: PETRA APPELHOF

Betweterfestival en Meet the professor. Het 
hele project loopt over twee jaar.” 

Aan wat voor vragen moeten we 
denken? “Ik denk dat je globaal drie soorten 
vragen kunt onderscheiden, waarvan er twee 
minder bruikbaar zijn. Ten eerste vragen die 
niet wetenschappelijk te beantwoorden zijn. 
Bijvoorbeeld: wat is de zin van het leven? 
Daarover kan iedereen anders denken. Ten 
tweede vragen die groot en complex zijn, 
bijvoorbeeld: hoe kunnen we heel Utrecht 
energieneutraal maken? Dat is zó veelomvat-
tend, dat is niet iets wat je in een paar maan-
den in kaart hebt. De meest bruikbare vragen 
zijn toch die waar al enige kennis over is.”

Kun je voorbeelden geven van bruik-
bare vragen? “Een leuke vraag die ik 
hoorde, is: waarom dansen mensen? Ik denk 
dat onze gedragswetenschappers daar ant-
woord op kunnen geven. Mocht er op zo’n 
soort vraag niet een goed antwoord te vinden 
zijn, kan ik me in een enkel geval voorstellen 
dat we een bescheiden onderzoek opzetten. 
Maar dat kan nooit heel groot zijn, want 
wetenschap duurt vaak lang en kost veel 
geld: dat kunnen we niet bieden in het kader 

NIET PIEKEREN  
MAAR VRAGEN!
De Utrechtse volkszanger Jan van 
Piekeren kent Utrecht als geen 
ander. Met ‘Ik kom uit Utereg’ 
schreef hij onlangs een ode op de 
stad. Zijn vraag voor de Utrechtse 
Wetenschapsagenda: “Als de 
meeste mensen deugen, zoals 
Rutger Bregman schrijft, waar 
komt dan het wantrouwen van 
de overheid tegenover burgers 
vandaan?” Jan denkt dat Utrech-
ters zeker willen meedoen, als 
je ze maar op de juiste manier 
benadert. “Ga de straat op en 
spreek mensen aan. De openbare 
ruimte is de beste plek om buiten 
je bubbel te treden en met alle 
Utrechters in aanraking te komen. 
Als muzikant bereik ik op straat 
ook de meeste nieuwe mensen.” 
Hij heeft ook nog een tip voor 
doe-wetenschappers die een 
maatschappelijke bijdrage willen 
leveren: “Maak een vertaalapp 
voor laaggeletterden die moeilijke 
brieven omzet in begrijpelijke taal. 
Handig als de app ook meteen 
het aanklikbare telefoonnummer 
geeft waar deze mensen met 
vragen terecht kunnen.”
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Kijk en luister 
naar ‘Ik kom uit 
Utereg’ van Jan 
van Piekeren. 



OP WELKE VRAAG WIL 
 JIJ GRAAG ANTWOORD?

Wat vinden Utrechters belangrijk? Waar moeten de onderzoekers 
van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht onderzoek naar 
doen? We gingen de straat op en vroegen Utrechters: “Op welke 

vraag wil jij graag antwoord?”

Hoe kunnen we zorgen dat gezonde 
producten makkelijker te vinden zijn?

“Overconsumptie en ongezond voedsel leiden vaak 
tot gezondheidsklachten. In mijn show zitten veel 
medewerkers die vegetarisch of veganistisch zijn. 
Dat vind ik heel mooi. Zij geven aan dat het soms 
lastig is om gezonde producten en goede vegetari-
sche en veganistische restaurants te vinden. Kun-
nen we in Utrecht niet een straat of plein inrichten 
met winkels, restaurants en terrassen waar je alleen 
maar gezonde producten kunt krijgen?”

Welke lessen kunnen 
we trekken over veilig 
 sporten en bewegen in 
 binnen en buitenruimten? 

“Sporten en bewegen bleek tijdens de 
coronapandemie een grote uitdaging. 
Hoewel het belang van spelen, ont-
moeten, sporten én bewegen in de 
openbare ruimte is (her)ontdekt, 
zagen we dat samenkomen en bewe-
gen in binnen ruimten problematisch 
was. Hoe kunnen we zorgen dat 
sporten en bewegen voor iedereen 
onder alle omstandigheden altijd 
bereikbaar en toegankelijk blijft?”

Wat is het effect van 
 koudetraining op het 
 welzijn van mensen?

“Het zou mooi zijn als er meer onder-
zoek wordt gedaan naar de invloed 
van koudetraining op het immuunsys-
teem. In plaats van de focus te leggen 
op een medicijn, kun je zelf actie 
ondernemen en je lichaam verster-
ken. Bijvoorbeeld door koudetraining. 
Door een sterke mindset te combine-
ren met ademhalingsoefeningen en 
blootstelling aan kou kan iedereen 
zijn immuunsysteem versterken.”

Rondje Utrecht

PRODUCTIE: MARJOLIJN POULSSEN  FOTOGRAFIE: ERIK KOTTIER

van dit evenement. Maar we kunnen 
bestaande kennis wel aanpassen aan de 
kenmerken van de stad. Hoe kun je ervoor 
zorgen dat kinderen in Utrecht minder snel 
overgewicht krijgen? Daar zijn programma’s 
voor en die kun je met de stad verbinden.”

Hoe gaan jullie met die vragen aan 
de slag? De vragen inventariseren we 
vooral langs de lijnen van de vier strategische 
thema’s van de universiteit. Dynamics of 
Youth gaat over de ontwikkeling van jonge-
ren in een snel veranderende samenleving. 
Institutions for Open Societies gaat over de 
bijdrage van instituties en regels aan wel-
vaart, gelijkwaardigheid en democratie. Life 
Sciences gaat over een gezonde toekomst 
voor volgende generaties en Pathways to 
Sustainability onderzoekt wat er nodig is om 
de transitie naar een duurzame samenleving 
te realiseren. Per thema gaat de universiteit 
er studenten en vragenstellers bij betrekken 
om samen tot antwoorden te komen.” 

Waarom doen we dit als Universiteit 
Utrecht en UMC Utrecht? “De univer-
siteit is belangrijk voor de stad maar het is 
lang niet iedereen duidelijk wat die univer
siteit nu doet of wat onderzoek in het UMC 
Utrecht inhoudt. Door mensen deelgenoot 
te maken van het wetenschappelijke proces, 

willen we laten zien dat we aan zaken werken 
die voor iedereen van belang zijn en wat dat 
oplevert voor de samenleving. Door samen 
te werken met Utrechters kunnen we ons 
onderzoek nog beter afstemmen op wat de 
stad nodig heeft. Daarnaast hoop ik dat de 
Utrechtse Wetenschapsagenda de multidisci-
plinaire samenwerking binnen de universiteit 
zal stimuleren.”

Hoe zie je dat voor je? “Voor de Nationale 
Wetenschapsagenda is bijvoorbeeld de vraag 
gesteld hoe het komt dat er tussen verschil-
lende stadswijken zulke grote verschillen in 
levensverwachting bestaan. Die situatie 
hebben we ook in Utrecht, bijvoorbeeld met 
Overvecht en Tuindorp. In Tuindorp, 
Voordorp en Wittevrouwen ligt de levensver-
wachting in goede gezondheid op 72 jaar en 
in Overvecht op 60 jaar. Dat is een verschil 
van 12 jaar. Onderzoek naar zo’n vraag wordt 
nogal eens medisch ingestoken, terwijl er ook 
duidelijke gedragswetenschappelijke, soci-
aaleconomische en misschien wel bestuur-
lijke aspecten aan zitten. Het aardige van de 
universiteit is dat we al die disciplines in huis 
hebben. En ik hoop dat die disciplines elkaar 
vinden rond zo’n vraag. De gezamenlijke 
kennis die zij met zich meebrengen, kun je 
dan projecteren op de situatie in Utrecht en 
zo kom je misschien wel tot een betere ver-
klaring dan we nu hebben. Een beetje zoals 
mijn collega Roel Vermeulen het aanpakt met 
zijn exposoomonderzoek.” (Zie kader)

Wat hoop je dat er na afloop van het 
project blijft hangen? “Ik denk dat het 
voor de Utrechters leuk en inspirerend kan 

zijn om te zien dat je aan zo’n universiteit 
echt wel wat hebt. En omgekeerd dat je 
als wetenschapper meer gevoel krijgt 
over wat er in de samenleving speelt. 
Dat kan helpen om je eigen agenda 
vorm te geven en nog meer te focus-
sen op relevantie zodat de samen
leving er beter van wordt.” 

“ Als weten schapper kun je zo meer  gevoel 
 krijgen over wat er in de samen leving speelt”

HET EXPOSOOM 
ONDERZOEK
Roel Vermeulen is hoogleraar 
milieuepidemiologie en 
exposoomanalyse en direc-
teur van het Institute for 
Risk Assessment Sciences. 
Het exposoom is een nieuwe 
wetenschap die de omgevings-
factoren bestudeert waaraan 
we worden blootgesteld en die 
onze gezondheid beïnvloeden. 
Dit onderzoek wordt voorna-
melijk in Utrecht gedaan door 
Utrechtse onderzoekers van 
verschillende disciplines. 
Zij hebben de ambitieuze 
taak op zich genomen om 
de duizenden chemicaliën 
en ontelbare andere zaken 
waarmee we dagelijks in 
aanraking komen, systema-
tisch in kaart te brengen. Zij 
willen begrijpen wat ons ziek 
maakt en wat niet, zodat we 
straks weten welke omge-
vingsfactoren schadelijk voor 
ons zijn en in welke mate. En 
vooral: in welke combinaties 
deze omgevingsfactoren 
schadelijk zijn en in welke 
fases van ons leven we extra 
kwetsbaar zijn.
De onderzoekers gebruiken 
hiervoor allerlei technieken 
zoals polsbandjes die chemica-
liën in onze omgeving meten 
en wagens met sensoren die 
de luchtkwaliteit in kaart 
brengen. In het lab bestuderen 
ze hoe onze stofwisseling en 
ons immuunsysteem omgaan 
met ziektemakers, bacteriën 
en externe vervuilers als lood, 
kwik, plastics, pesticiden, 
geurstoffen en straling van 
digitale apparatuur. 

Lees de long read of bekijk 
het filmpje over exposoom.

 
In november worden de eerste vragen 
voor de Utrechtse Wetenschapsagenda 
gedeeld met de stad. De definitieve Utrechtse 
Wetenschapsagenda is gereed in maart 2022. 
Vanaf dat moment gaan we, soms ook samen 
met Utrechters, aan de slag met de vraagstukken. 

 Meer weten over de 
Utrechtse Weten schaps
agenda? Scan de QR-code. 
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Tineke 
Schouten (67), 
comédienne en 

cabaretière

Marc 
Speijers (53), 
vrijwilliger bij 

Welkom in 
Utrecht 

Ali 
Karataş (39), 

alumnus UU en 
statenlid Groen-
Links provincie 

Utrecht

Wetenschapsagenda



Hoe kunnen we de besluit
vorming transparanter en 
democratischer maken?

“Met een alles bepalend college
akkoord en een ongekozen (en 
oncontroleerbaar) ambtenaren
apparaat ligt topdown denken 
binnen de Utrechtse bestuurs
cultuur voor de hand. Dit gaat ten 
kostte van debat en betrokkenheid. 
Het zou de democratische besluit-
vorming ten goede komen als er 
meer ruimte is voor inspraak en 
zeggenschap. Uit liefde voor de 
stad en haar bewoners zijn er vast 
expolitici die hier een positieve 
bijdrage aan willen leveren.”

Jos Stelling is eigenaar van de 
Utrechtse filmhuizen Springhaver 
en het Louis Hartlooper Complex.

EÉN VRAAG KAN DE WERELD VERANDEREN 
Wetenschap start met vragen. We gaan daarom met Utrechters 
van alle leeftijden en achtergronden in gesprek over voor hen 
belangrijke vragen. Wat houdt jou bezig en waarom? Wat 
verwondert jou en waarnaar ben je nieuwsgierig? De Utrechtse 
vragen leiden tot de Utrechtse Wetenschapsagenda die in 2022 
wordt gepresenteerd. Heb jij zelf een vraag? Scan de QRcode 
en stel je vraag online.

Hoe kunnen we op een 
 duurzame manier  voldoende 
huizen bouwen? 

“Ik vraag me af of ik straks als starter wel 
een betaalbare woning kan vinden, maar 
ik vind ook dat het klimaat en de weinige 
natuur die we in Nederland hebben, geen 
schade mogen onder vinden vanwege de 
nieuwe woningen die hard nodig zijn.”

Kunnen ratten opnieuw  
zorgen voor een pestepidemie?

“Utrecht heeft net als veel andere grote 
steden in Nederland, steeds meer last van 
ratten. Ik zie ze ook bij ons in de straat. 
’s Nachts, maar ook op klaarlichte dag. Daar 
heb ik flink de pest over in. In 1636 waren 
ratten de belangrijkste verspreiders van die 
nare ziekte. Kan zoiets opnieuw gebeuren?”

Hoe kunnen we het 
gedachte goed van de Vreed
zame School doorgeven?

“Op de Vreedzame School leren 
kinderen hoe je conflicten construc-
tief kunt oplossen. Ze krijgen een 
stem, mogen meedenken over allerlei 
zaken, krijgen verantwoordelijkheden. 
Kinderen leren op een positieve en 
zorgzame manier met elkaar omgaan 
en zich verbonden te voelen met 
de gemeenschap. Zo leggen we 

de basis voor een democratische 
samenleving die kinderen, ouders 
en medeopvoeders in verschil-
lende leefwerelden met elkaar 

verbinden. Hoe kunnen we zorgen 
dat dit gedachtegoed ook na de 

basisschool wordt vastgehouden en 
doorgegeven?”

Wat is de potentie van histori
sche kennis voor huidig beleid?

“We kennen allerlei maatschappelijke 
problemen, die onomkeerbaar zijn. Heeft 
het zin om te kijken hoe we kennis uit het 
verleden vaker en beter kunnen toepassen 
bij het maken van nieuw beleid en bij het 
oplossen van problemen? Bijvoorbeeld, 
naar hoe migranten vroeger verwelkomd 
 werden in plaats van geweerd.”

Hoe houden wij ons Utrecht  
fijn en leefbaar?

“Naast inspanningen die we van de over-
heid mogen verwachten, zie ik dat vooral als 
een verantwoordelijkheid van onszelf: hoe 
geven wij elkaar ruimte? De Roode Brug 
symboliseert dat mooi: het verkeer komt 
van vier kanten, terwijl de brug één rijstrook 
heeft. Een verkeersbord geeft de regels aan, 
maar je hoéft niet op je strepen te staan. 
Bovendien: te water gaat altijd voor!”

Hoe is de oerknal 
 ontstaan?

“Zeker voor de kinderen 
van de Apollogeneratie is 

sterrenwacht Sonnenborgh 
een  mythische plek. Daar 

werkte astronoom Kees de Jager, 
 deskundige inzake alles. Zonne
onderzoek, maar ook ruimtevaart. 
Ik was tien toen ik in 1970 langs 
mocht komen. Onlangs overleed 
Kees, 100 jaar oud. Wat hij nog 
verlangde, wetenschappelijk ge 
sproken: “Ik zou graag willen weten 
hoe de oerknal is ontstaan.” Ik ook. 
Kunnen de bollebozen van de 
 afdeling theoretische natuurkunde 
dat even fiksen? Heel graag.”

Rob van Scheers schreef o.a. ‘Utregse 
toestanden’ en ‘De kleine parade – een 
verborgen geschiedenis van Utrecht’.

Wanneer is er een medicijn 
tegen de ziekte ALS?

“Mijn moeder en mijn zusje zijn allebei 
gestorven aan de spierziekte ALS. Mijn 
moeder in 2002, mijn zus in 2020. Ik weet 
dat er in het UMC Utrecht veel onderzoek 
naar ALS wordt gedaan. Waarom is deze 
ziekte nog steeds niet te genezen? En: denkt 
u dat dat in de toekomst ooit wel kan?”

Annet Schaap schreef het veel  
bekroonde kinderboek ‘Lampje’.

Hoe ‘milieubewust’ waren 
Utrechters in vroeger tijden?

“Als conservator van het Centraal 
Museum ben ik bezig met een tentoon-
stelling over gezond stedelijk leven door 
negen eeuwen heen. Belangrijk daarbij 
is de vraag in welke mate de stedelingen 
hun eigen leefomgeving in de loop der 
tijd belastten. Het gaat dan om lucht en 
waterkwaliteit, de productie van afval 
per persoon etc. Is dat met terug
werkende kracht nog te berekenen?” 
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Van pest tot COVID-19

Een kleine  Utrechtse 
epidemie geschiedenis

IN 1636, HET JAAR DAT DE UNIVERSITEIT 
UTRECHT WERD OPGERICHT, woedde de 
grootste pestepidemie die Utrecht ooit 
teisterde. Het was een van de pestepide-
mieën tussen 1624 en 1670, die maar liefst 
12,5 procent van alle sterfgevallen in de stad 
veroorzaakte. Over de echte oorzaak van de 
ziekte, de pestbacil, bestond niet het minste 
vermoeden. Men dacht aan vergiftigde lucht, 
ongezonde dampen en stinkende mist of aan 
een ongunstige stand van de planeten, het 
werk van de duivel of de toorn van God. 
Hoewel de overbrengers van de ziekte, 
ratten en vlooien, een vrij normale overlast 
in menig huis waren, legde niemand een 
verband. 

Geen persco’s
De achttiendeeeuwse Verlichting – basis 
van onze huidige wetenschapsbeoefening 
met zijn nadruk op de rede en waarneming 
van de feiten – kwam voor de pest veel te 
laat. Geen OMT voor bestuurders om zich 
op te verlaten en geen persco’s met uitleg 
over maatregelen. De enige maatregel die 
enig effect sorteerde, was isolatie. Een 
‘succesverhaal’ over leiderschap uit die tijd 
is de aartsbisschop van Milaan: hij gaf 
opdracht om de eerste drie huizen die door 
de pest getroffen werden samen met hun 
bewoners dicht te metselen, waarna de 
ziekte zich niet verder verspreid zou hebben. 
Een humanere vorm van toenmalige isolatie 
waren de pesthuizen, waar pestlijders – ook 
in Utrecht – tot hun dood verbleven.

Sociale segregatie
De pest doofde uiteindelijk langzaam uit, 
maar in 18321833 werd Utrecht getroffen 
door de eerste choleraepidemie. Meer dan 
duizend mensen werden ziek en een kleine 

385 jaar geleden had de pest vrij spel in de 
vieze en overvolle sloppenwijken. De huidige 
coronapandemie kunnen we met testen en 
vaccins bestrijden. Wetenschappelijke resul
taten komen geleidelijk en in kleine stappen, 
besefte de Utrechtse artsonderzoeker 
G.J. Mulder al in 1855: “Om Utrecht gezond 
te maken, daarvoor zijn eeuwen noodig.”

TEKST: BAS KOOMAN  ILLUSTRATIES: ISTOCK

vijfhonderd stierven. Hoewel er nog heel 
wat water door de Vecht zou stromen voor-
dat de precieze oorzaak in 1883 werd vast-
gesteld (bacterie vibrio cholerae), werd er 
scherper geobserveerd en geregistreerd dan 
tijdens de pestepidemieën. In de jaren voor 
de uitbraak nam de bevolkingsdichtheid in 
de stad sterk toe en kwam er een sociale 
segregatie op gang, een ruimtelijke schei-
ding tussen arm en rijk. Die scheiding kwam 
tijdens de epidemie schrijnend aan het licht: 
in het arme deel werd in 1832 3,8 procent 
van de inwoners ziek, in 1833 4,7 procent. 
In het rijke deel was dat 0,2 en 0,5 procent. 

Dit bleef niet onopgemerkt. Zo schreef een 
arts, die aan burgemeester en wethouders 
rapporteerde, dat slechte hygiënische 
omstandigheden in het arme deel bijdroe-
gen aan de verspreiding: “Op vele plaatsen 
treft men de uitwerpselen van menschen 
aan, hetgeen vooral schijnt te moeten wor-
den toegeschreven aan het gebrek aan 
secreetzittingen, daar op sommige plaatsen 
meer dan twintig huishoudingen zich van 
een secreet moeten bedienen.” Er zouden 
nog vele uitbraken volgen, waaronder de 
grootste in 1866: een kleine 2.500 Utrechters 
werden ziek en 1.725 stierven er. 

Sloppen en stegen
Direct na de grote choleraepidemie van 
1866 riep arts en hoogleraar Herman Snellen 
de Vereeniging tot Verbetering der Volks
gezondheid te Utrecht in het leven. Deze 
instelling hield zich bezig met advies en 
rapportage aan het gemeentebestuur en 
voorlichting aan het publiek. Men hield een 
hartstochtelijk pleidooi voor het opruimen 
van de meest ongezonde sloppen en stegen. 
Logisch, want niet alleen cholera maar ook 
andere besmettelijke ziekten als pokken, 
tyfus en roodvonk konden in de overvolle 
wijken welig tieren. Eerder was al de 
Utrechtse Gezondheidscommissie opgericht 
op initiatief van arts en hoogleraar Gerardus 
Johannes Mulder.

De eerste waterleiding
Dat Utrechtse artsen en wetenschappers 
zich sterk maakten voor gezonde en hygië
nische leefomstandigheden gaf een impuls 
aan de stadsvernieuwing, bijvoorbeeld 
voor de watervoorziening. Vanouds waren 
Utrechters aangewezen op pompen en 
putten. In volkswijken was vaak maar één 
tappunt voor tientallen woningen. De chole-
rauitbraken maakten het water verdacht, 
zeker nadat men ontdekte dat verontreinigd 
water de ziekte verspreidde. Mede daarom 
kwam er een waterleiding van de Soester-
heide naar Utrecht. In 1884 waren al 1.500 
woningen aangesloten en in 1913 was dat 
aantal gestegen naar 27.000.
 
Totále lockdown
Nu kan iedereen overal zijn handen wassen 
met stromend water uit de kraan, een van 
de basismaatregelen tegen corona. Het is zo 
vanzelfsprekend dat je het bijna niet meer 
ziet als resultaat van wetenschappelijke 
vooruitgang. Dat ligt anders bij onze grootste 
troef in de strijd tegen COVID19: de vaccins. 
Artsmicrobioloog en OMTlid Marc Bonten 
noemt vaccins heel effectief, veilig en goed-
koop. “Er is nauwelijks een middel dat een 
vergelijkbare kostenbenefitratio heeft. 
Vaccins zijn goed voor negentig procent 
reductie van infecties. De enige maatregel in 
deze pandemie die een beetje in de buurt 
kwam, was een totále lockdown. Reken 
maar uit wat dat de samenleving kost aan 
geld en gezondheid en wat vaccins kosten – 
dan gaan die vaccins winnen.”

Bron: cijfers en citaten (anders dan van Marc  Bonten) 
zijn afkomstig uit ‘Een paradijs vol weelde – geschiede
nis van de stad Utrecht.

Voert water aan, 
voert water aan,
Uit zilvren 
 waterwellen!
Geen drab, 
waar ziekte en 
dood uit gist,
Maar zuivre 
bron, die ’t bloed 
verfrischt’

Schrijver en hoogleraar 
kerkgeschiedenis Nicolaas 
Beets woonde in Utrecht. 
Naar aanleiding van de 
aanleg van de Utrechtse 
waterleiding dichtte hij in 
1873 de regels:

Snaveldokters
De pestmeesters die de 
pestlijders verzorgden, 
werden ook wel snavel
dokters genoemd naar 
het masker dat ze 
droegen. Hierin zaten 
kruiden en specerijen 
om de lucht te zuiveren.
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KIJK, WANDEL, LUISTER, 
SPEEL EN PRAAT MEE!
Het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht vieren 385 jaar 
wetenschap in Utrecht! Een jaar lang hebben collega’s voor 
jou én de stad een gezamenlijk lustrumprogramma samen
gesteld. Leuke, interessante, actieve of juist ont spannende 
activiteiten. Samen of alleen, buiten of binnen, online of 
live – net waar jij zin in hebt. Doe je mee?

Lustrumactiviteiten

 Tentoonstelling

Heel Utrecht loopt uit!
VANAF 16 JUNI 2021 / UTRECHTS ARCHIEF 

Lustrumvieringen behoren tot de hoogtepunten van ieder studentenleven. 
Sinds de oprichting van de Universiteit Utrecht in 1636 organiseren Utrechtse 
studenten elke vijf jaar bruisende lustrumfeesten en optochten door de stad. 
En de hele stad viert mee. Dat is te zien op de tentoonstelling over 160 jaar 
Utrechts studentenleven waar aan de hand van fraaie kostuum tekeningen, 
affiches en oude beelden de lustrumvieringen opnieuw tot leven komen. 

Foto: Matinée-Dansant op het Fort Blauwkapel te Blauwkapel dinsdag 3 juli 1951. 
Georganiseerd door de Commissie van Bestuur der Utrechtsche Studentensociëteit 
onder de zinspreuk Placet Hic Requiescere Musis te Utrecht. 
Muziek: Kid Dynamite and his Jungle Rhythms.

TEKST: MARJON WALLER

Utrecht kent een rijk verleden; in 2022 bestaat de stad 900 jaar. Om het je makkelijk te 
maken, beperken we ons hier tot de afgelopen 385 jaar. Wat weet jij van Utrecht?

Wat weet jij van 
onze historie?

DOE MEE EN WIN!
Wie jarig is, trakteert. We mogen 10 unieke lustrum-T-shirts verloten onder de winnaars. Stuur je antwoorden 
voor 1 augustus naar: redactie@umcutrecht.nl (onder vermelding van Lustrumquiz) en maak kans op dit 
aandenken aan het 385ste verjaardag van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht! Behoor je niet tot 
de  gelukkige  winnaars, dan kun je een T-shirt kopen via lustrum.umcutrecht.nl/nl/bestel-je-lustrum-t-shirt.

Waar hing het gordijn 
 waarachter Anna Maria 
van Schurman haar 
 colleges volgde?
a. In het Kapittelhuis
b.  In het huis van Gisbertus 

Voetius
c. In de Illustere School

Van welke bekende 
 Nederlandse schilder is 
dit pijnlijke tafereel?
a. Gerrit Dou (16131675)
b.  Gerard van Honthorst 

(15921656)
c. Jan Steen (16261679)

Aan wie droeg de beroemde 
componist Johannes Brahms 
zijn String Quartet No. 3 op?
a.  De slachtoffers van de 

choleraepidemieën die de 
19e eeuw teisterden 

b.  De Utrechtse chirurg Theo-
dor Engelmann (18431909)

c.  Zijn beste vriendin Clara 
Schumann (18191896)

Hoe oud is de Utrechtse 
Hortus Botanicus (voorheen 
Hortus Medicus)?
a.  Drie jaar jonger dan 

de  Universiteit Utrecht
b.  Drie jaar ouder dan de 

Universiteit Utrecht
c.  De Universiteit Utrecht 

en de Hortus Botanicus 
zijn even oud

Welke viroloog studeerde 
niet aan de Universiteit 
Utrecht?
a.  Ab Osterhaus
b. Menno de Jong
c. Marion Koopmans

Wie was de eerste 
 vrouwelijke gynaecoloog 
van Nederland?
a.  Aletta Jacobs (18541929)
b.  Anna Henriette 

 Swellengrebel (18101874)
c.  Catharine van Tussenbroek 

(18521925)

Hoe heten de stads -
wandelingen door Utrecht 
onder leiding van collega en 
stadsgids Marie-Louise 
Kuijpers waarvoor je je kunt 
inschrijven? 
a. Ontdek Utereg 
b. Utrecht Time Machine
c. Utrechtse lustrumtour

Van wie is deze uitspraak: 
‘Van een saai leven gaat zelfs 
een schimmel dood’
a. Rijk de Gooijer (19252011) 
b. Maarten van Rossem (1943)
c.  Johanna Westerdijk  

(18831961)

1

5

2

6

3

7

4

8

TEKST: MARJOLIJN POULSSEN
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Lustrumquiz
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Eén vraag kan 
de wereld 

 veranderen. 

Tafelgesprek

Hoe ziet het UMC Utrecht 
er over 15 jaar uit?
7 SEPTEMBER 2021 / ONLINE LIVESTREAM

Waar staan we over vijftien jaar, als universitair medisch 
centrum? Wat is de rol van Ehealth en welke impact heeft 
digitalisering? Doe ook mee met dit online tafelgesprek vanuit 
de snijzaal van het Anatomiegebouw. Gasten zijn o.a. prof. dr. 
Marieke Schuurmans en dr. Annet van Royen. Stel je vraag 
via de livestream. We zijn benieuwd naar jouw ideeën.

Vriendendienst

Stuur een kaartje
ONLINE

Verras je collega, stuur een kaartje. Ken je een 
 collega of een medestudent die een  com plimentje 
of bedankje verdient? Omdat je je waardering wilt 
uitspreken of omdat  diegene wel een opsteker 
kan gebruiken? Ga naar lustrum.umcutrecht.nl 
en stuur een kaartje. 

Talentenjacht

Wat is jouw talent? 
SLUITINGSDATUM: 31 AUGUSTUS

Op het werk hebben wij allemaal ons eigen talent. Maar… 
daarbuiten ook! En juist naar die verborgen talenten zijn wij 
super benieuwd. Zingen, dichten, klussen, wat is jouw spe cia
liteit? Deel het met je collega’s en medestudenten! Scan de 
QRcode en stuur jouw bijdrage (filmpje, foto, tekst, lied) in 
vóór 31 augustus 2021.

Treasure hunt
VAN JULI* T/M 29 OKTOBER 2021 
UMC UTRECHT EN WKZ

Zin in wat actie? Ga op treasure hunt 
in het UMC Utrecht en het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis. Download de app en 
ga op zoek naar kaartjes met QR codes. 
Beantwoord vragen en ontrafel 
 puzzels. Ga wanneer je maar wilt en 
trek er een half uur tot een uurtje voor 
uit. Na 29 oktober maken we de 
 winnaar bekend!

Historisch Utrecht

Stadswandelingen 
met MarieLouise 
Kuijpers
VAN 24 JUNI T/M 22 SEPTEMBER 
2021 / UTRECHT

Altijd al meer over de Utrechtse 
geschiedenis, de zorg of universiteit 
willen weten? Onze collega én stads-
gids MarieLouise Kuijpers leidt jou en 
je collega’s rond door 
historisch Utrecht. 
Scan de QRcode en 
lees hoe je je kunt 
opgeven.

Ontdekkingstocht

Utrecht  
Time Machine 
VANAF 1 JUNI 2021 /
ONLINE VIA APP

Veel gebouwen in de stad en op het Utrecht Science Park 
vertellen iets over de geschiedenis van de UU of het UMC 
Utrecht. Via de Utrecht Time Machine app brengen studenten 
ze in beeld. Wandel langs de gebouwen, scan de tegels met 
QRcodes en duik de geschiedenis in. 

MEER INFORMATIE 
OVER HET LUSTRUM

PROGRAMMA VIND JE OP: 

 lustrum.umcutrecht.nl
 morgenmakenwesamen.nl 

Koeken en complimenten
SEPTEMBER / UMC UTRECHT 

Haal een lekkere koek bij de Koeckbus 
en ontvang een compliment.

Dialoog

Podcast serie  
 studenten en experts
VANAF JULI 2021 / ONLINE

Luister naar interessante podcasts waarin experts en 
studenten in gesprek gaan over maatschappelijke  thema’s. 
De serie bestaat telkens uit 2 podcastafleveringen en 1 
tafelgesprek (op 6 september, 4 oktober en 1 november). 
Deze vinden plaats in de snijzaal van het Anatomie
gebouw. Scan de QRcode en luister mee!

Feest

Opening 
 Academisch Jaar
6 SEPTEMBER 2021

De jaarlijkse viering van de opening van 
het Academisch Jaar vindt traditiegetrouw 
plaats op de eerste maandag van het 
nieuwe academische jaar. Dat is in dit 
bijzondere lustrumjaar op maandag 
6 september 2021. 

Stadsdiner

Gezamenlijke maaltijd  
17 OKTOBER 2021 / MEERDERE PLEKKEN IN DE STAD

Voor de tweede maal wordt in Utrecht het Grote Utrecht 
Stadsdiner georganiseerd. Op Wereldarmoededag delen we 
een maaltijd en verhalen met elkaar, mede om aandacht te 
vragen voor armoede en kansongelijkheid. 

Peiling

Utrechtse Wetenschapsagenda
VAN 1 MEI 2021 TOT 28 FEBRUARI 2022 / DIVERSE PLEKKEN IN UTRECHT

Wetenschap start met vragen stellen. Eén vraag kan de wereld 
veranderen. Daarom gaan we in gesprek met Utrechters over 
wat hen bezighoudt. Wat moeten het UMC Utrecht en de 
Universiteit Utrecht onderzoeken? Alle vragen samen vormen 
de basis voor de Utrechtse Wetenschaps agenda. Scan de 
QRcode en vertel ons jouw vraag.

* activiteit is onder 
voorbehoud van 

coronamaatregelen

Lustrumactiviteiten
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TEKST: ANNEMIJN MOLENAAR 
FOTOGRAFIE: ROGIER VELDMAN

Pionieren zit ons in het bloed. 
In Utrecht werken weten
schappers met hart en ziel 
aan  fundamenteel en toe
gepast onderzoek om de 
zorg te  verbeteren. Dat heeft 
 talrijke vondsten opgeleverd, 
die internationaal worden 
 toe gepast. We noemen er vijf.

TEKST: BAS KOOMAN

Al bijna vierhonderd jaar werken we aan een betere 
wereld. Dat doen we niet alleen, maar altijd samen. 
Met elkaar, onze partners en de stad. Vier duo’s over hun 
bijzondere samenwerking:  burgemeester Sharon Dijksma 
en voorzitter raad van bestuur Margriet Schneider, 
onderzoeker Henri van Werkhoven en vrijwilliger Robbert 
Wortelboer, docent Niels Bovenschen en masterstudent 
Michael Schakelaar en kinderreumatoloog Nico Wulffraat 
en patiënt Lotte van den Berg. Vier persoonlijke verhalen 
over vragen en twijfels, kansen en uitdagingen, hoop 
en resultaat.
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REMAP-CAP
Testen voor een tijdig 
 pandemiemedicijn
De vernieuwende opzet van dit wereld-
wijde onderzoek maakt het mogelijk om 
versneld medicijnen tegen een pande
mische infectieziekte te testen, zodat een 
effectief middel al tijdens de pandemie 
beschikbaar komt. Dat is voor het eerst in 
de geschiedenis en het gebeurt nu bij 
COVID19. REMAPCAP staat voor Rando
mized Embedded Multifactorial Adaptive 
Platform for Community-acquired Pneumo
nia. Intensivistinfectioloog Lennie Derde 
en artsmicrobioloog Marc Bonten zijn 
medeontwerpers van deze slimme en 
flexibele onderzoeksopzet. Slim omdat 
meer medicijngroepen tegelijk getest 
kunnen worden en flexibel omdat een 
medicijn dat betere resultaten laat zien 
nog tijdens het onderzoek vaker gebruikt 
wordt bij nieuwe patiënten. Zij worden zo 
minder bloot gesteld aan medicijnen, 
waarvan minder verwacht wordt. Zie de 
actuele resultaten op www.remapcap.org. 

MR-LINAC 
De onmogelijk geachte 
 bestralingstechniek
Niemand dacht dat het kon: tijdens een 
radiotherapiebehandeling MRIbeelden 
van een tumor maken. De sterke mag
neten van de MRI en het metaal van het 
bestralingsapparaat zitten elkaar altijd in 
de weg, was de gedachte. Jan Lagendijk, 
hoogleraar klinische fysica, en Bas Raay
makers, hoogleraar experimentele klinische 
fysica kregen het toch voor elkaar. In 2008 
toonden zij dit voor het eerst aan met een 
prototype van de MRLINAC (Magnetic 
Resonance Linear Accelerator). MRIgeleide 
radiotherapie is belangrijk voor kanker
patiënten omdat een tumor van vorm en 
volume kan veranderen en de omliggende 
organen kunnen bewegen. Live beelden 
leveren daarom een nauwkeuriger bestra-
ling op met minder schade voor omliggend 
weefsel. Inmiddels werkt een internationaal 
consortium aan de verdere ontwikkeling 
en staan er klinische systemen in 
 Nederland, Engeland, Denemarken en 
NoordAmerika.

ORGANOÏDEN
Doorbraak naar  
gepersonaliseerde medicijnen 
Uit stamcellen van een orgaan kun je 
organoïden kweken: miniorgaantjes van 
een paar millimeter. De techniek bestaat 
sinds 2009 en is ontwikkeld door hoog
leraar moleculaire genetica Hans Clevers. 
In het fundamentele onderzoek helpen 
organoïden om meer inzicht te krijgen in 
de werking van organen. Daarnaast zijn ze 
een doorbraak in klinisch onderzoek voor 
gepersonaliseerde medicijnen. Met een 
biopt kun je bij een patiënt stamcellen 
afnemen en deze opkweken tot organoïden. 
Door hierop verschillende medicijnen te 
testen, kun je zien welk medicijn het meest 
effectief is. Jeffrey Beekman, hoog leraar 
cellulaire ziektemodellen, maakte bijvoor-
beeld een test om met minidarmpjes de 
werkzaamheid van medicijnen tegen 
taaislijmziekte te voorspellen. Omdat deze 
ziekte relatief veel zeldzame genetische 
mutaties kent, zijn gepersonaliseerde 
medicijnen voor deze patiënten erg wel-
kom. Organoïden worden nu wereldwijd 
gebruikt bij onderzoek naar uiteenlopende 
ziekten. 

ELANA 
Een bypass in het brein
In de hartchirurgie mag het maken van een 
bypass routinewerk zijn, in de hersenen is 
dat aanzienlijk lastiger. Normaal gesproken 
wordt bij het maken van een bypass de 
bloedtoevoer namelijk tijdelijk afgesloten. 
In de hersenen is dat echter geen optie, 
omdat die erg gevoelig zijn voor zuurstof-
tekort. De Elanatechniek (Excimer Laser- 
Assisted Nonocclusive Anastomosis) maakt 
een bypass op een bloedvat mogelijk 
zonder dat de bloedstroom onderbroken 
wordt. Deze techniek, die werkt met een 
laserkatheter en een platina ringetje, werd 
eind van de vorige eeuw uitgedacht door 
neurochirurg Kees Tulleken. Inmiddels is 
het internationaal de standaard binnen de 
neurochirurgie.

KERNSPINRESONANTIE 
Natuurkundig fenomeen achter MRI
Veel collega’s en studenten zullen de naam 
Nicolaas Bloembergen (19202017) wel ken-
nen van het Nicolaas Bloembergen gebouw 
aan de Padualaan. Of anders van de Nobel-
prijs voor Natuurkunde die deze oudstudent 
van de Universiteit Utrecht in 1981 won voor 
laserspectroscopie. Maar zijn bijdrage aan de 
medische wetenschap is vooral gelegen in zijn 
publicatie in 1948 over kernspinresonantie, 
een techniek voor het meten van waterstof-
atomen in koolstofverbindingen. Het is een 
van de meest geciteerde publicaties in de 
natuurkunde en de techniek staat aan de 
basis van MRI (in het Nederlands ‘kernspin
tomografie’), een beeldvormingstechniek die 
wereldwijd gebruikt wordt voor het stellen 
van diagnoses. 

Ontwikkeling

Grenzeloze 
innovaties



HENRI VAN 
WERKHOVEN 
& ROBBERT 

 WORTELBOER

Goede gezondheidszorg kan niet 
 zonder vrijwilligers die deelnemen 
aan onderzoeken vinden Henri van 
Werkhoven en Robbert Wortelboer.

ROBBERT: “De impact van de coronacrisis was 
enorm. Op mijn werk viel de omzet weg, mijn 
kinderen zaten thuis, mijn schoonouders durfden 
de deur niet meer uit. Zoals het nu gaat, kan het 
niet meer, dacht ik. Er heerste zo’n angst in de 
samenleving. Die oversteeg mijn eigen angst voor 
de risico’s als deelnemer aan de Janssenstudie. 
Toen heb ik mij als vrijwilliger aangemeld voor het 
Janssenonderzoek. Zo wil ik een bijdrage leveren 
aan een uitweg uit deze situatie.”
HENRI: “Als onderzoeker ben ik me altijd bewust 
van het feit dat een deelnemer risico loopt. 
Daarom communiceren we heel duidelijk en uit-
voerig: dit weten we, maar dit weten we nog niet. 
Het is mijn taak als onderzoeker om de veiligheid 
voor een deelnemer te garanderen. Onderzoek 
moet in balans zijn: de verwachte gezondheids-
winst en wetenschappelijke meerwaarde moeten 
opwegen tegen de mogelijke risico’s.”

ROBBERT: “Toen het moment van de eerste prik 
aanbrak, voelde ik wel spanning. Maar ik heb geen 
moment getwijfeld. Ik was heel goed geïnformeerd 
en wist dat ik elk moment mocht stoppen. Dit 
onderzoek ging niet over de veiligheid van het 
vaccin zelf, maar over de juiste dosering. De veilig-
heid op korte termijn was gegarandeerd, dat gaf 
rust. Al was ik na het prikken enorm alert. Ik voelde 
alles: stijve nek, spierpijn. Sommige deelnemers 
kregen het vaccin in een bepaalde sterkte, anderen 
een placebo. Ik weet pas in november tot welke 
groep ik behoor. De kans is 86 procent dat ik ben 
gevaccineerd.”
HENRI: “We zijn heel blij met mensen als Robbert 
die zich vrijwillig bij ons aanmelden. We betrekken 
de patiënten ook steeds vaker bij de opzet van een 
studie of de vraagstelling. In de toekomst willen we 
hen ook meer betrekken bij de resultaten. Hopelijk 
leidt het bespreken van onderzoeksresultaten 
weer tot nieuwe, voor patiënten relevante onder-
zoeksvragen. Mooi vind ik dat ik mét vrijwilligers 
en patiënten in het belang van de patiënt kennis 
verwerf die leidt tot verbetering van de zorg.”

Als universitair medisch centrum, gemeente én 
Utrechters in tensief samenwerken worden geluk 
en gezondheid voor iedere Utrechter mogelijk, 
stellen Sharon Dijksma en Margriet Schneider. 

SHARON: “Samenwerking is heel belangrijk. Als stad en 
 universitair medisch centrum trekken we aan dezelfde kant 
van het touw om een gezond stedelijk leven te bereiken.”
MARGRIET: “Absoluut. In 2015 is de Utrecht Health Hub 
 opgericht. Een van de doelen van dit partnerschap is om de 
gezondheidsverschillen tussen Utrechters in de verschillende 
wijken te verkleinen. Tussen Overvecht en Wilhelminapark is 
dat bijvoorbeeld twaalf procent. We hebben alle partijen 
nodig – van care tot cure en van gemeenten tot vrijwilligers 
– om dat doel te bereiken.” 
SHARON: “Helemaal eens. We kunnen niet alle ziektes de 
wereld uithelpen. Maar we kunnen wel zorgen dat de plek 
van je wieg niet meer van invloed is op je levens verwachting.”
MARGRIET: “Wat mensen hiervoor nodig hebben, halen we 
op bij Utrechters zelf. Wij denken misschien snel aan medi-
sche oplossingen, maar de behoefte kan ook liggen in schuld-
hulpverlening of meer speeltoestellen. Ons motto is: Morgen 
maken we samen. Je kunt geen wetenschap bedrijven vanuit 
je ivoren toren. Daarvoor moet je de wijken in, contact leggen 
met de mensen om wie het gaat. Ik zou willen dat alle Utrech-
ters voelen dat ze meetellen in deze stad. Daar ligt een rol 
voor ons: wij moeten naar ze luisteren. Mijn droom is dat 
iedere Utrechter regie heeft op het leven dat hij voor ogen 
heeft voor zichzelf.”  
SHARON: “Deze tijd laat zien hoe onmisbaar de gezondheids-
zorg is. Ik hoop dat dit lustrum ook een revitalisering van de 
publieke zaak teweegbrengt en mensen warm laat worden 
voor werken in de zorg. Als gemeente denken we daar 
natuurlijk ook over na. De komende jaren bouwen we duizen-
den woningen in Utrecht. Daar horen ook arbeidsplaatsen bij. 
Door Utrecht Science Park op de kaart te zetten als voedings-
bodem voor innovatie, bieden we mensen een woning én 
werk in dezelfde stad. Zo maken we werken in het UMC 
Utrecht ook voor nieuwe groepen aantrekkelijk.” 
MARGRIET: “Utrecht Science Park is inderdaad goud waard. 
Als we elkaar meer in het licht zetten, wordt Utrecht het 
gezonde hart van Nederland. Als UMC willen we waarde 
toevoegen aan de levens van mensen, omdat we vinden dat 
ieder mens telt. Als je die boodschap kunt overbrengen, zie 
je dat veel mensen heel gedreven zijn om bij te dragen aan 
het geluk en de gezondheid van een ander.”

SHARON DIJKSMA & 
MARGRIET SCHNEIDER

Margriet Schneider
Voorzitter raad van 
bestuur UMC Utrecht

Sharon 
Dijksma

Burgemeester 
van Utrecht

MEER  GEZONDE 
LEVENSJAREN 

VOOR ALLE 
UTRECHTERS 
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Intensieve samenwerking tussen arts en 
 patiënt leidt tot betere oplossingen, stellen 
Nico Wulffraat en Lotte van den Berg.

NICO: “Pubers zijn notoir eigenwijs als het gaat om hun ziekte. 
Straks heb je een mooie app ontwikkeld en zeggen ze: die ga ik 
toch niet gebruiken. Daarom was het fijn om samen met Lotte de 
Reuma2Goapp te ontwikkelen. In deze app kan een kind thuis 
gegevens bijhouden, over vermoeidheid en pijn bijvoorbeeld. Zo 
krijgt de behandelend arts tussentijds meer inzicht. Een poli
bezoek is formeler, duurt kort en vaak zitten de ouders erbij.”
LOTTE: “Ik heb jeugdreuma en was vanaf het begin betrokken bij 
de ontwikkeling van de app. Je kunt als volwassene veel beden-

ken, maar het moet wel aanslaan bij jongeren en 
gebruiksvriendelijk zijn. In het ziekenhuis vul je veel 

vragenlijsten in, met schalen van 0 tot 100 voor pijn 
of vermoeidheid bijvoorbeeld. In de app klik je op 
een poppetje om aan te geven waar je pijn hebt. 

Dat werkt beter voor een kind.”
NICO: “Dat poppetje wilde ik per se. Maar het was 
vreselijk ingewikkeld om te realiseren.”
LOTTE: “Dokter Wulffraat was al mijn hele leven 

mijn dokter, dus ik keek best tegen 
hem op. Toen we samen

werkten, mocht ik opeens 
Nico zeggen. Er werden 

grapjes gemaakt. Hij was 
ineens niet meer de dokter, dat 

vond ik wel gek.”
NICO: “Ik snap wel dat Lotte die wisselende rollen lastig 
vond. Voor mij was dat anders. Wij werken als artsen al 
heel lang samen met patiënten, bijvoorbeeld in patiënten
raden. Patiënten hebben een deskundigheid die je zelf niet 
hebt als arts.”
LOTTE: “Een arts weet niet hoe het is om patiënt te zijn en 
hoe iets op een patiënt overkomt. Door Nico ben ik uitein-
delijk geneeskunde gaan studeren. Ik zit in mijn vierde jaar 
en wil kinderreumatoloog worden.”
NICO: “Geweldig! Samenwerken aan nieuwe vormen 

van zorg is heel verdiepend. Patiënten ontwikkelen een 
eigen visie op hun ziekte, waardoor wij meer en andere 

informatie krijgen dan in de spreekkamer. Je gaat je 
op andere dingen focussen als je de patiënt de 
ruimte geeft.”

NICO WULFFRAAT & 
LOTTE VAN DEN BERG

Lotte van den Berg
Jeugdreumapatiënt 

Nico Wulffraat
Hoogleraar Kinder

reumatologie 

NIELS BOVENSCHEN 
& MICHAEL 

 SCHAKELAAR

Niels Bovenschen en Michael Schakelaar 
zien synergie met andere disciplines als 
dé toekomst van het onderwijs.

NIELS: “We willen studenten klaarstomen voor de 
grote uitdagingen in de gezondheidszorg. Dat kan 
alleen in samenwerking met andere disciplines en 
stakeholders. Daarom hebben we de opzet van de 
cursus pathologie, voor derdejaars studenten 
biomedische wetenschappen, vernieuwd. Op één 
dag komen we samen met 120 studenten, patiën-
ten, behandelend artsen, een klinisch geneticus, 
onderzoekers en een patholoog. De patiënt staat 
centraal: wat is zijn probleem? We dagen studen-
ten uit oplossingen te bedenken.”
MICHAEL: “Ik was één van die studenten en 
schreef met mijn groepje het winnende voorstel. 
Onlangs zijn studenten biomedische wetenschap-
pen en geneeskunde gezamenlijk begonnen met 
de uitvoering van ons voorstel in de nieuwe inter-
disciplinaire cursus Experimental Translational 
Medicine.”
NIELS: “We hebben hiervoor een professioneel 
laboratorium opgezet speciaal voor bachelor
studenten, de Bachelor Research Hub.”
MICHAEL: “Wat zo leuk is aan deze vorm van 
 onderwijs is dat je vanaf nul mag starten. Bij 
zogenoemde ‘kookboekpractica’ ligt alles klaar 

en zijn de resultaten al bekend. Nu ontdek je met 
medestudenten iets nieuws. Dat is enorm motive-
rend. Je wordt losgelaten in het creatieve proces 
en de uitvoering van onderzoek.”
NIELS: “Ik probeer studenten te inspireren en 
motiveren. Met 120 studenten creëer je een 
enorme denktank. Ik gooi ze in het diepe, na een 
aantal dagen komen ze bovendrijven met mooie 
ideeën. Studenten kunnen veel meer dan vaak 
wordt gedacht.”
MICHAEL: “Even denk je: kan ik dit wel? Maar dan 
ontdek je dat je al veel basiskennis hebt. De artsen 
en onderzoekers waren enorm onder de indruk. 
We komen met andere invalshoeken. Al die rol
modellen zijn enorm motiverend. Maar ook de 
verhalen van patiënten inspireren. Eén van de 
patiënten was maar een paar jaar ouder dan ik.”
NIELS: “Alle disciplines samenbrengen op één dag 
is best een uitdaging. Maar iedereen is enthousi-
ast en maakt tijd vrij.”
MICHAEL: “Dankzij dit concept is bij mij een vuur-
tje aangewakkerd. Ik heb mijn bachelor afgerond 
en doe nu een onderzoeksmaster.” 
NIELS: “Iedereen wordt hier beter van: student, 
onderzoeker, patiënt en maatschappij. Dit is de 
toekomst van het onderwijs. Vraagstukken oplos-
sen met grote, internationale denktanks uit alle 
disciplines, van geneeskunde tot economie.”

Michael Schakelaar
Masterstudent

Niels Bovenschen
Universitair hoofd
docent Pathologie
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1639 
Hortus Medicus op 
de Sonnenborgh
Henricus Regius legt 
de Hortus Medicus 
aan, een tuin voor 
plantkundig en 
medisch onderwijs.

1636 
In het Catharijnegasthuis 
worden sinds de middeleeu-
wen zieken verzorgd. Na de 
oprichting van de Universiteit 
Utrecht wordt het Catharijne-
gasthuis een academisch 
ziekenhuis. 

1636 1700 19001800

JAAR WETENSCHAP 
IN UTRECHT

1636
Eerste vrouw aan een 
Europese universiteit
Anna Maria van Schur-
man wordt als eerste 
vrouw aan de universiteit 
toegelaten. Zij is daar-
mee tevens de eerste 
vrouw in Europa die gaat 
studeren.

1700 
Ziekenhuizen bestaan 
nog niet
Echte ziekenhuizen 
bestaan nog niet; steden 
hebben gasthuizen. 
Utrecht heeft diverse 
gasthuizen. Alleen arme 
mensen worden opgeno-
men, wie het kan betalen 
laat zich thuis behandelen.

1791 
Praktijk en theorie  
komen bij elkaar
Matthias van Geuns wordt 
hoogleraar theoretische én 
praktische geneeskunde. Van 
Geuns is chirurg en verloskun-
dige en probeert theorie en 
praktijk bij elkaar te brengen. 
Hij wil mensen vaccineren 
tegen pokken, een nieuw idee.

1795 
Catharijnegasthuis 
wordt kazerne
Het Franse revolutio-
naire leger valt Utrecht 
binnen. Het Catharijne-
gasthuis en de universi-
teit moeten sluiten.

1815 
Utrecht krijgt universiteit terug
Als Napoleons soldaten weg zijn 
kan de universiteit weer open. 
Medische studenten moeten 
voortaan bij wet klinisch onder-
wijs in een academisch gasthuis 
krijgen. In Utrecht gebeurt dit in 
het Apostelgasthuis dat verbouwd 
wordt tot algemeen of stedelijk 
ziekenhuis.

1817
Catharijnegasthuis 
wordt Academisch 
Ziekenhuis Utrecht 
(AZU). Het is het eerste 
academische zieken-
huis in Nederland en 
onderdeel van de 
Universiteit Utrecht.

1840 
“Geneeskunde 
moet volksgeluk 
verbeteren”
Prominente artsen 
als Franciscus 
 Donders, Gerrit Jan 
Mulder en Emile von 
Baumhauer willen 
de volksgezondheid 
verbeteren, onder 
andere door open-
bare hygiëne.

1860 
Het aantal inwo-
ners van Utrecht 
groeit explosief
Arme mensen 
wonen in krotten 
en sloppenwijken in 
slechte hygiënische 
omstandigheden, 
de zuigelingsterfte 
is groot. De voeding 
is slecht, het drink-
water is vervuild. 

1880 
Snelle groei  geneeskundestudenten
In 1880 zijn er 55 medische studenten, 
in 1899 zijn dat er 343. De eerste 
vrouwelijke geneeskundestudent, 
Catharine van Tussenbroek, meldt zich 
in dit jaar.

1866 
Utrechters sterven massaal 
aan cholera
Bij een choleraepidemie in 
1866 overlijdt in Utrecht maar 
liefst drie procent van de be 
volking. Tot aan de 20e eeuw 
hebben mensen vooral te 
vrezen van besmettelijke ziek-
ten. De hygiënische omstandig-
heden in de stad zijn bar slecht. 
Hoewel bacteriën als ziektever-
wekkers nog moeten worden 
‘uitgevonden’, dringt het besef 
door dat hygiëne wel eens de 
sleutel zou kunnen zijn tot deze 
epidemieën.

1854 
Oprichting KNMI 
Buys Ballot laat de Sonnenborgh 
verbouwen tot astronomisch en 
meteorologisch observatorium; 
het Nederlands Meteorologisch 
Instituut, het latere KNMI.

1917
Eerste vrouwe-
lijke hoogleraar 
in Nederland
Johanna Westerdijk 
wordt in Utrecht 
benoemd tot 
buitengewoon 
hoogleraar in de 
fytopathologie.

1924 
Nobelprijs voor 
Nederlandse ont-
dekker hartfilmpje
Willem Einthoven 
krijgt de Nobelprijs 
voor de ontwikkeling 
van een apparaat dat 
de elektrische activiteit 
van het hart zichtbaar 
maakt, de cardiograaf.

1945 
Nederlander Kolff 
maakt kunstnier
Willem Johan Kolff 
bouwt in Kampen 
het eerste nier-
dialyseapparaat.

1636 
Oprichting Universiteit Utrecht
Hoogleraar theologie Gisbertus Voetius 
houdt op 26 maart 1636 de eerste inaugu-
rale rede. De universiteit is nog beschei-
den in omvang met enkele tientallen 
studenten en zeven hoogleraren aan vier 
faculteiten: de filosofische, de theologi-
sche, de juridische en de medische.

1850

1872 
Nieuw ziekenhuis aan 
Catharijnesingel
Het nieuwe ziekenhuis biedt 
ruimte aan 260 zieken. Het 
heeft 22 ziekenzalen en vier 
eenpersoonskamers voor 
particulier verpleegden. Er is 
één operatiezaal. 

Ti jdli jn



Het UMC Utrecht  
draait altijd door

ENTREEGEBIED 
Buiten schijnt de zon en door de 
draaideuren van de hoofdingang 

hoor je het ochtendgekwetter van rond-
vliegende spreeuwen. “Goedemorgen!” 
Gastvrouw Anja de Groot begroet een 
oudere man, die in een rolstoel wordt 
binnen gebracht door zijn taxichauffeur. Als 
COVID19 straks verleden tijd is, komen er 

dagelijks weer duizenden bezoekers in ons 
ziekenhuis – de meesten via de hoofd-
ingang. Daar zijn de gastvrouwen en heren 
hun eerste aanspreekpunt. Zij beantwoor-
den vragen, wijzen de weg, regelen taxi’s 
en ook intern vervoer. “Prettig weekend 
gehad?”, vraagt Anja. Ze kent deze patiënt al 
jaren; hij komt een paar keer week naar het 
ziekenhuis voor een nierdialyse. “Jazeker!” 

antwoordt hij. “Jij ook?” Ze maken even een 
praatje en dan meldt Anja hem aan voor 
het patiëntenvervoer naar de dialyse
afdeling. Normaal brengen vrijwilligers de 
patiënten vaak weg. Als hij is opgehaald, 
zegt Anja: “Echt een lieve man. Het is zo’n 
fijn onderdeel van mijn werk om mensen te 
verwelkomen en zich thuis te laten voelen.”

Reportage

06:55 u
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1951 
Utrechter maakt eerste 
hartlongmachine
Fysioloog Jacob Jongbloed, 
werkzaam aan de medische 
faculteit Utrecht, ontwerpt 
de hartlongmachine.

1950 
Risico’s van roken 
algemeen geaccepteerd
Sinds de zestiende eeuw 
is tabak een algemeen 
geaccepteerde drug, 
maar sinds de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw 
is het onderkend als 
gezondheidsrisico. Tus-
sen 1950 en 2000 veroor-
zaakte roken 62 miljoen 
doden in de ontwikkelde 
wereld, ofwel dertien 
procent van alle doden. 

1962 
Anticonceptiepil 
op de markt
Wellicht de belang-
rijkste stap in de 
emancipatie van 
de vrouw, de 
uitvinding van de 
anticonceptiepil.

1975 
Introductie van de CT-scan
Een CTscan maakt snelle 
röntgenfoto’s van het 
lichaam vanuit alle mogelijke 
hoeken. Hierdoor is het 
mogelijk een driedimensio-
naal beeld van het inwendige 
lichaam te maken.

1984 
Eerste reageer-
buisbaby in Utrecht
Het Academisch 
 Ziekenhuis Utrecht 
start op kleine schaal 
met ivfbehandelingen.

1985 
Eerste MRI-scan in Utrecht
Een MRIscan (Magnetic 
Resonance Imaging) levert 
gedetailleerde beelden van de 
inwendige organen, vooral 
van zachte weefsels.

1985 
Eerste beenmerg-
transplantatie in 
AZU bij leukemie
Het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht 
start met transplan
taties met lichaams
eigen beenmerg.
De transplantatie 
vormt de behande-
ling van onder meer 
de ziekte van Hodg-
kin, een vorm van 
lymfeklierkanker, en 
van acute lymfatische 
leukemie.

1989 
AZU naar de Uithof
Het AZU verhuist van de 
Catharijnesingel naar de 
Uithof. Het AZU heeft 
800 bedden. 

2000 
Het UMC Utrecht 
Door het samengaan 
van het WKZ, het AZU 
en de faculteit 
geneeskunde ont-
staat het Universitair 
Medisch Centrum 
Utrecht.

2021
Lustrumjaar
Met bijna 12.000 mede-
werkers is het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht, 
waar het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis onder-
deel van is, een van de 
grootste publieke zorgin-
stellingen van Nederland 
en de grootste werkgever 
in de regio.

1950 20001950

Tijdli jn

Bijna 12.000 medewerkers en meer dan 4.000 studenten en 160 vrijwilligers 
 verspreid over zo’n 300.000 vierkante meter werkvloer: samen zorgen we ervoor 
dat ons huis 24/7 draait. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Ook tijdens 
COVID19. Zomaar een dag in het UMC Utrecht.

MET DANK AAN RINZE BENEDICTUS



CENTRALE KEUKEN
Hier roert een kok met een soort roeispaan 
in een gigantische bak saus, daar staat 

iemand een paar meter komkommer te snijden en 
even verderop pruttelen enorme ketels soep. Het ruikt 
allemaal erg lekker. “We bereiden alles een dag tevoren 
en zetten het gekoeld weg”, vertelt teamleider en kok 
Rob Versteeg. “Dat werkt prima. Alles blijft lekker vers 
en wij kunnen goed vooruit plannen.” Een slim concept, 
gezien de grote hoeveelheden: voor de verpleegafde-
lingen bereidt het team dagelijks ongeveer vijfhonderd 
warme maaltijden en vijf enorme transportkarren met 
ontbijt en lunchspullen. Daarbij houden ze rekening 
met zo’n 35 dieet(combinaties); bijvoorbeeld zoutloos, 
glutenvrij of vegetarisch. “Normaal gesproken verzorgen 
we nog veel meer maaltijden: voor bezoekers en de 
personeelsrestaurants. Vanwege COVID19 is dat nu 
een stuk minder”, vertelt Rob. “Maar het loopt altijd 
soepel hoor, we zijn goed op elkaar ingespeeld.” 

Per week 
krijgen de afdelin-

gen onder meer zo’n 
665 broden, 1.360 
eieren en 650 liter 

soep voor onze 
patiënten.

DE GROTE SNIJZAAL
Een rij snijtafels met daarop lichamen zonder hoofd. 
Vierdejaars geneeskundestudent Büşra Güneş staat bij 

een van hen en snijdt voorzichtig vetweefsel los van de onderlig-
gende organen. Ze lijkt het helemaal niet eng vinden. “Nee, hoor. 
In het begin natuurlijk wel een beetje, maar ik doe dit al vanaf mijn 
eerste studiejaar.” Het team Anatomie onderwijs & onderzoek 
ontvangt en balsemt gemiddeld twee lichamen per week, waarmee 
ze jaarlijks ongeveer 2.500 studenten en artsen kunnen onder
wijzen. Büşra: “In de snijzaal leer ik meer over de anatomische 
structuren en hun onderlinge relatie. In het echt. Dat kan alleen 
omdat deze vrouw haar lichaam heeft gedoneerd. Daar hebben 
we hier dan ook veel respect voor.” Geconcentreerd werkt ze verder. 

POLI EGEL
De tweejarige Lisa speelt in 
de ‘priklab’wachtruimte van 

het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). 
Er staat een groot egelhuis; daar kun je 
een nummer trekken, waarna je op een 
scherm aan de wand ziet wanneer je 
aan de beurt bent. “Kom maar binnen!”, 
roept Naoual el Kaddouri. Ze is een van 
de dertig WKZprikmedewerkers, die 
samen jaarlijks zo’n 64.700 buisjes bloed 
afnemen. Als Lisa op haar vaders schoot 

zit, kijkt ze met een wantrouwende blik 
de prikkamer rond. Naoual leidt haar af 
met een speeltje, maar toch begint Lisa 
verschrikt te huilen als Naoual in haar 
vinger prikt. Gelukkig heeft Naoual al 
snel de benodigde druppels bloed. “We 
zijn allemaal getraind om bloed af te 
nemen bij kinderen”, legt ze uit. “Wat 
vaker geruststellen en afleiden helpt 
meestal goed. En vanaf ongeveer drie 
jaar kunnen ze zich thuis al voorberei-
den via het interactieve spelletje ‘Prik!’.”

In 2020 werd er 890.083 kilo 
 linnengoed, 267.214 kilo witte 
dienstkleding en 73.328 kilo OK- 
kleding (clean-air-suits) gewassen.

Vorig jaar 
gebruikten we 

45.220 gaaskom-
pressen en 167.776 

isolatiejassen.

MATTHIAS VAN 
 GEUNSGEBOUW
Boekhouder Rudi de Bruijn heeft een 

weids uitzicht, vanaf zijn werkplek op de zesde ver
dieping. Het is rustig, want vanwege COVID19 werken 
veel mensen thuis. “Stil hoor”, vindt Rudi. “Maar wel 
fijn om even ergens anders te zijn.” Hij is de hele dag 
bezig geweest met het bekijken, analyseren en 
beoordelen van financiële cijfers. Gewoonlijk lopen 
hier elf boekhouders rond, die zich allemaal bezig-
houden met de geldstromen van het UMC Utrecht. 
“Onze belangrijkste taak is de jaarrekening; de finan-
ciële positie van elke divisie, inclusief toelichting. En 
dan vooral dat laatste: een begrijpelijk verslag schrij-
ven, waarin je de cijfers interpreteert. Bijvoorbeeld 
uitleggen dat het bedrag voor apparatuur dit jaar veel 
hoger is dan vorig jaar omdat er een geavanceerd 
MRIapparaat is aangeschaft.” Maar nu zit zijn 
 werkdag erop. “Lekker even fietsen en buiten zijn!”

SPOEDEISENDE HULP 
Het is druk op de SEH. Een half uurtje geleden is 
artsassistent Jurgen Toennaer gebeld door de huisarts 

van een zeventigjarige man met een urineweginfectie, die hier ook 
bekend is met hartproblemen. Deze patiënt wordt nu binnen
gebracht. “Goedenavond”, begroet Jurgen hem. “U voelt zich niet 
goed, begrijp ik.” De man knikt: “Ja, dat klopt.” Na het nodige 

onderzoek blijkt dat hij moet worden opgenomen; hij is behoorlijk 
ziek en heeft mogelijk een sepsis; een ernstige ontstekingsreactie, 
waar het hele lichaam op reageert. Jurgen gaat bij hem zitten, legt 
het uit en zegt: “Ik ga zorgen dat u wordt opgenomen. U krijgt hier 
alvast een zuurstofmaskertje en een infuus, mogelijk voelt u zich dan 
al wat beter.” De man kijkt opgelucht: “Ja, heel fijn.” Jurgen belt zijn 
collega, een artsassistent Urologie, die de opname zal gaan regelen.

13:00 u

10:30 u

21:15 u

18:00 u

15:10 u
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In 2020 hadden we minder afval: 740.300 kg 
 recyclebaar afval (925.331 in 2019) en 1.374.800 kg 

niet-recyclebaar afval (1.447.213 in 2019)

LEGE OPERATIE-
KAMERS
Schoonmaakmedewerker 

Fitka Iceva draait geroutineerd haar 
schrobmachine een operatiekamer op 
F4 in. “Eerst de vloer”, zegt ze, terwijl ze 
de machine aanzet. Terwijl ze bezig is, 
zoemt haar zoemer. Het is een OK 
assistent in het Wilhelmina Kinder
ziekenhuis, die graag wil dat ze daar 
een operatiekamer komt schoonmaken. 
“Er is net een keizersnede gedaan en 
de volgende patiënt is alweer onder-
weg”, legt Fitka uit, terwijl ze naar de 
ondergrondse verbinding loopt en 
daar snel op een step springt. “Spoed, 
dus.” Vijf minuten later loopt ze OK5 in 
het WKZ binnen, waar behoorlijk wat 
bloed op de grond en de operatietafel 
ligt. “Soms is dat best schrikken”, 
bekent Fitka. Het schoonmaakteam is 
24/7 bezig het hele ziekenhuis schoon 
te houden. In totaal werken er zo’n 
tweehonderdvijftig schoonmakers in 
ons ziekenhuis. “Zo”, zegt Fitka, als 
alles verrassend snel weer blinkt. 
“Klaar voor de volgende patiënt.”

Elke dag 
maken 125 

medewerkers het 
ziekenhuis schoon. Op 
zaterdag maken zo’n 
35 schoonmaak-
medewerkers de 
verpleegafdelingen 

schoon.

ENERGIECENTRALE 
De nacht valt in het UMC Utrecht: gangen 
verstillen, lichten zijn gedimd en je eigen 

voetstappen klinken opeens wat hol. Technicus Alfred 
Marinissen loopt zijn ronde door de energiecentrale: de 
plek waar alle energie wordt opgewekt voor het hele 
ziekenhuis. In een enorme ondergrondse ruimte ron-
ken drie gloednieuwe, tien meter lange ‘warmtekracht-
koppelingen’: motoren die elektriciteit leveren en ook 
warmte vrijgeven om het ziekenhuis mee te verwarmen. 
Alfred: “Veel duurzamer dan de oude gasmotoren.” Hij 
vervolgt zijn ronde naar buiten en klimt een trappetje 
op naar een platform met zeven gigantische koeltorens. 
“Even wat olie aanvullen om schade aan de ventilator 
te voorkomen.” Hij draait een dop los en vult met een 
gietertje olie bij. “En nu terug voor een bakkie!”

IC UNIT OOST
Bewakingsapparatuur piept, compu-
terschermen lichten op en verpleeg-

kundigen lopen rond in beschermende kleding. 
ICverpleegkundige Jeroen Lammers is vannacht 
onder andere verantwoordelijk voor een vijftig-
jarige COVID19patiënt, die is aangesloten op 
beademingsapparatuur. Jeroen is net bezig met 
de controles: bloeddruk, pols, saturatie. Zijn 

patiënt hoest behoorlijk en is onrustig. “Het 
valt soms niet mee om in deze tijd je vak uit te 
oefenen”, zegt Jeroen, als hij weer op de gang 
staat. “Ik vind het bijvoorbeeld echt moeilijk dat 
COVID19patiënten me nauwelijks kunnen zien, 
in deze kleding. En ook dat deze ernstige zieke 
mensen maar zo weinig bezoek mogen ont
vangen. Gelukkig gaat het met deze patiënt 
voorzichtig de goede kant op. Dat is hoopvol.”

MELDKAMER 
Het is heel vroeg in de ochtend, als beveiligingsbeambte Egon 
Grootveld op pad gaat voor de laatste surveillanceronde van de 

nachtdienst. Twee collega’s blijven in de meldkamer: vanuit hier surveilleert 
het team 24/7 het volledige terrein. Over de hele breedte van een wand 
hangen schermen, die weergeven wat de beveiligingscamera’s registreren. 
“Dat is de ‘regiekamer’”, vertelt Egon, terwijl hij richting fietsenkelder loopt. 
“Vandaaruit sturen we onze mensen naar de plek waar ze nodig zijn. Er kan 
van alles gebeuren: een agressieve patiënt op de SEH, problemen op psychia-
trie, een inbraak…” Hij heeft het nog niet gezegd of zijn portofoon kraakt; het is 
een meldkameroproep om naar een lift in de Dtoren te gaan. “Er zit misschien 
iemand vast”, legt Egon uit. Als het even later loos alarm blijkt, vervolgt hij zijn 
ronde. Die voert hem langs het entreegebied, waar straks de eerste UMC 
Utrechters binnenkomen om hun werkdag te beginnen…

Meer zien van de meld
kamer in het UMC Utrecht? 
Scan de QR-code.

23:45 u

00:45 u

05:55 u

03:15 u

In 2020   
hadden we 
218.757 unieke 
 patiënten, 
25.970 
 opnames, 
83.935 eerste 
poliklinische 
bezoeken 
en deden we 
19.376 OK-
behandelingen 
en 81.165 
e-consulten.
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KLAAR VOOR  
DE  UITDAGINGEN  
VAN MORGEN

IN DE NIEUWE UTRECHTSE SCHOOL staan 
multidisciplinair onderwijs, interprofessio-
neel leren en het perspectief van de patiënt 
centraal. Andere focuspunten zijn een 
diverse en inclusieve leeromgeving, veer-
krachtige studenten en onderwijsinnovaties 
met (internationale) partners van het UMC 
Utrecht, zoals de hogescholen en de strate-
gische alliantie met de universiteiten van 
Eindhoven, Wageningen en Utrecht. De 
Nieuwe Utrechtse School is onderdeel van 
onze strategie Connecting worlds, omdat 
ieder mens telt. Hierin vormt multidisciplina-
riteit de basis voor innovatie. Door werelden 
te verbinden kan het UMC Utrecht sneller 
innoveren. Want waar verschillende werel-
den bij elkaar komen, ontstaan onverwachte 
inzichten en baanbrekende behandelingen. 
En dat is hard nodig in een wereld die 
razendsnel verandert. 

Toegevoegde waarde 
Filosoof Stefan van Geelen en Annet van 
RoyenKerkhof, opleidingsdirecteur Genees-
kunde in het UMC Utrecht stonden aan de 
basis van De Nieuwe Utrechtse School. Als 
voorbeeld van toekomstige veranderingen 
die de zorgpraktijk beïnvloeden, noemt 
Stefan technologische ontwikkelingen: 
“Computerprogramma’s stellen nu soms al 
sneller en beter een diagnose dan een team 
van specialisten. En autonome robotica 
voeren in de toekomst vrijwel zelfstandig 
operaties uit. We moeten dus nadenken 
over de vraag hoe professionals in de zorg 

innovatief gebruik kunnen maken van 
beschikbare techniek en optimaal toege-
voegde waarde voor patiënten kunnen 
leveren. Dit kunnen we niet alleen vanuit de 
geneeskunde of life sciences oplossen. Hier-
voor hebben we ook deskundigheid nodig 
van andere disciplines, zoals de techniek, de 
sociale en geesteswetenschappen, recht en 
economie, de kunsten, maar ook van over-
heden, het bedrijfsleven en natuurlijk de 
patiënt zelf. De Nieuwe Utrechtse School is 
een interdisciplinair platform, waarin we 
samen nadenken over en bouwen aan een 
toekomstbestendig gezondheidszorg
systeem. Door multidisciplinair en inter
professioneel onderwijs bereiden we onze 
professionals en studenten optimaal voor 
op de uitdagingen van morgen.”

Continue kruisbestuiving
“De coronapandemie laat goed zien waarom 
een brede benadering relevant is voor de 
gezondheidszorg”, vervolgt Stefan. “Vanuit 
de genees en verpleegkunde kunnen we 
bijdragen aan de zorg en behandeling van 
corona, en aan preventie door middel van 
vaccinaties. Maar als we willen dat mensen 
zich laten vaccineren, hoe zorgen we dan 
bijvoorbeeld dat mensen een weloverwogen 
besluit nemen en onderscheid kunnen 
maken tussen valide informatie en nep-
nieuws? Bij het beantwoorden van deze 
vraag kan onder andere kennis uit de gees-
teswetenschappen een grote rol spelen.” 
De Nieuwe Utrechtse School stimuleert 
continue kruisbestuiving tussen allerlei 
disciplines, via publieksdialogen, onderzoek 
en onderwijs. Stefan: “In het kader van het 
lustrum organiseert De Nieuwe Utrechtse 
School een nieuwe reeks publieksdialogen 

TILMAN KARSTEN (26)
Afgestudeerd  filosoof, 5e-jaars student 
 Geneeskunde, student-assistent Keuze-
vak Narratieven in de Geneeskunde

“Bij mijn studie Geneeskunde nam ik wat ik leerde aan 
voor dé waarheid. Af en toe las ik filosofische teksten 
en daardoor realiseerde ik me dat er niet één waar-
heid is. Ik stopte tijdelijk met Geneeskunde en ging 
Filosofie studeren. Ik leerde dat iedere patiënt zijn of 
haar ziek zijn anders ervaart en dat het belangrijk is 
om een vraagstuk van alle kanten te bekijken.” 

De Nieuwe Utrechtse School bereidt  zorg en 
gezondheidsprofessionals voor op de veran-
deringen van de 21e eeuw. “De uitdagingen 
in de gezondheidszorg vragen om meer dan 
alleen genees kundige,  biomedische of 
 verpleegkundige kennis. Intensieve samen-
werking met andere disciplines zorgt voor 
een brede kijk op de zorg en aansluiting bij 
de maatschappelijke uitdagingen van nu”, 
zegt  programmamanager Stefan van Geelen. 

‘Een gezond morgen maken we samen’, met 
alle faculteiten van de Universiteit Utrecht. 
De coronapandemie is hierin natuurlijk 
onderwerp van aandacht.” 

Dans je verhaal
Een ander voorbeeld is een project van 
het Kinderbewegingscentrum van het 
 Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) met de 
 Hogeschool voor de Kunsten (HKU). Stefan: 
“Om hun chronische ziekte een plek te 
kunnen geven in hun leven, worden jonge 
patiënten gestimuleerd om hun verhaal te 
delen. Niet ieder kind kan zijn verhaal mak-
kelijk vertellen of opschrijven. Samen met 
de HKU kijkt het WKZ daarom hoe kinderen 
bijvoorbeeld ook via dans, beeld, muziek, 
film of toneel hun verhaal kunnen vertellen. 
Dit helpt jonge patiënten om zich te uiten en 
met hun ziekte om te gaan. Zorgverleners, 
gezonde leeftijdsgenoten en studenten 
kunnen op hun beurt weer leren van deze 
bijzondere en krachtige verhalen.” 

The New Utrecht School  
for Advanced Study 
“We hopen uiteindelijk om The New Utrecht 
School for Advanced Study te openen op het 
Utrecht Science Park”, zegt Stefan. “Een 
internationale community van wetenschap-
pers, docenten en deskundigen van allerlei 
disciplines, die samenwerken aan innovatieve 
en effectieve oplossingen voor de maat-
schappelijke en wetenschappelijke gezond-
heids en zorguitdagingen van morgen.” 

DE ‘OUDE’ EN DE 
NIEUWE UTRECHTSE 
SCHOOL 
In 1945 ontwikkelden weten-
schappers in Utrecht vanuit 
verschillende  disci plines, 
waaronder de geneeskunde, 
psychologie, strafrecht en 
criminologie, een meer 
verbindende visie op de 
wetenschap. Zij vormden 
een interfacultair samen
werkingsverband, wat later 
internationaal bekend werd 
als ‘De Utrechtse School’. 
Door onder andere tech-
nologische vooruitgang die 
leidde tot vergaande 
 spe cialisatie, ging hun visie 
in de jaren zestig verloren. 
De Nieuwe Utrechtse School 
wil deze brede kijk herstel-
len. In 2020 benoemde het 
UMC Utrecht De Nieuwe 
Utrechtse School als één van 
de zeven versnellers in de 
nieuwe strategie Connecting 
Worlds, omdat ieder mens 
telt. Ook de Univer siteit 
Utrecht heeft het centraal in 
haar strategie opgenomen. 

MEREL DEKKER (23)
 3e-jaars student Geneeskunde

“Je kunnen verplaatsen in een patiënt is ontzettend 
belangrijk. Ik onderzocht de interventie Learning 
through lived experience, die De Nieuwe Utrechtse 
School hiervoor ontwikkelde. Meer dan 100 mede-
werkers van het UMC Utrecht, onder wie leden 
van de raad van bestuur, leefden twee weken 
volgens de leefregels voor mensen met 
taaislijmziekte. Het inzicht van de deelnemers 
in het perspectief van patiënten steeg 
 hierdoor significant.”

TEKST: ANNELIES VLAP 
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Versneller: Complexe 
acute zorg
“Ik ben traumachirurg en 
onderzoek hoe we infecties 
bij patiënten na een zwaar 
ongeval kunnen voorkomen 
of beter behandelen. We 
analyseren daarvoor de meest 
voorkomende witte bloedcel, 
de neutrofiel. Veranderingen 
in vorm en functie van deze 
cel geven ons informatie 
waarom er bij meer dan dertig 
procent van de opgenomen 
traumapatiënten infecties 
ontstaan. Onderzoek heeft er 
de laatste decennia mede toe 
geleid dat het aantal dodelijke 
infecties bij traumapatiënten 
enorm is gedaald. Toch blijven 
infecties een groot probleem. 
Neutrofielen, die na een 
trauma slecht functioneren, 
fungeren mogelijk als paard 
van Troje en verspreiden 
bacteriën juist in het lichaam. 
We willen de behandeling nu 
zo aanpassen dat we dit 
mechanisme doorbreken en 
infecties voorkomen. In een 
studie hiernaar zullen meer-
dere ziekenhuizen in Europa 
en de VS participeren.”

Versneller: Integrale com-
plexe zorg voor kinderen
“Kinderen met een ernstige 
aandoening als taaislijmziekte, 
jeugdreuma of aangeboren 
hartafwijking dragen de 
gevolgen hiervan een leven 
lang mee. Als kinderarts met 
specialisatie ‘sociale pediatrie’ 
onderzoek ik de interactie 
tussen fysieke en mentale 
gezondheid. Jaarlijks monito-
ren we patiënten van 2 tot 18 
jaar en hun ouders op para-
meters als moeheid, kwaliteit 
van leven en participatie. Deze 
uitkomsten koppelen we aan 
ziekteparameters. Zo kunnen 
we tijdig actie ondernemen. 
Vaker dan hun leeftijdsgenoten 
hebben deze kinderen last 
van mentale problemen, zoals 
depressie of angst. En een 
kwart van hen kampt met 
moeheid. We werken samen 
met de Universiteit Utrecht 
om de uitkomsten van deze 
kinderen te kunnen vergelijken 
met die van hun ‘gezonde’ 
peers in populatiecohorten 
als Whistler, YOUth en HBSC. 
Zo komen we te weten welke 
klachten en factoren met hun 
chronische ziekte samen-
hangen en welke niet.”

Versneller: Biofabrication 
& disease modelling
“Mijn onderzoek richt zich op 
het 3D bioprinten oftewel de 
biofabricatie van botweefsel 
en kraakbeenweefsel. Het 
doel is om implantaten van 
lichaamseigen cellen te 
maken, vooral voor de knie, 
die de huidige prothese 
kunnen vervangen. 3D bio
fabricatie helpt ons om grotere 
levensvatbare weefsels te 
maken, die mechanisch stabiel 
zijn voor implantatie of het 
bestuderen van ziektebeelden. 
Bij het vervangen van grote 
stukken weefsel is een van de 
uitdagingen dat de benodigde 
voedingsstoffen, waaronder 
zuurstof, de kern niet bereiken. 
Daarom werken we samen 
met Wageningen University 
om algen als ‘zuurstofprodu-
cent’ in te zetten. In Utrecht 
ontwikkelen en combineren 
we verschillende biofabricatie 
technieken. Zo maken we 
grote stappen richting de 
klinische toepassing. Het blijft 
lastig om in te schatten wan-
neer de toepassing er is, maar 
ik vertrouw erop dat ik het zelf 
nog wel ga meemaken.”

Versneller: Healthy living
“Hoe zorgen we ervoor dat 
zelfstandig wonende ouderen 
gezond blijven en voorkomen 
we dat ze acuut opgenomen 
moeten worden? Dat is een 
van de vragen waar ik me als 
assistentprofessor verple-
gingswetenschap mee bezig-
houd. We proberen dat bij-
voorbeeld met software die 
zorgdossiers bij de huisarts 
screent en potentiële risico’s 
signaleert. Ook willen we 
inzetten op thuismonitoring, 
waarbij patiënten zelf hun 
vitale functies meten om 
problemen voor te zijn. Ook 
‘de juiste zorg op de juiste 
plek’ is voor mij een belangrijk 
onderzoeksterrein. Hoe beter 
dat geregeld is, hoe langer 
ouderen thuis kunnen wonen. 
Daarvoor moeten alle betrok-
kenen – van huisarts tot 
wijkverpleging, van fysiothera-
peut tot sociaal domein – hun 
rol kennen en pakken. Dit 
soort onderzoek evalueer je 
anders dan traditioneel 
geneeskundig onderzoek. 
Daarom vragen we altijd om 
input van ouderen zelf.” 

Versneller: Molecular 
Science & Therapy 
“Ik ben neuroloogonderzoeker 
en speur naar de belangrijkste 
genetische risicofactoren voor 
de spierziekte ALS. We doen 
dat door genetische profielen 
van ALSpatiënten te verge
lijken met die van mensen 
zonder ALS. Doorslaggevend 
daarbij zijn de enorme aan-
tallen: 30.000 ALSprofielen en 
120.000 controleprofielen. Dit 
is alleen mogelijk dankzij de 
medewerking van alle Neder-
landse ALSpatiënten en de 
wereldwijde samenwerking in 
Project MinE. Om met zulke 
hoeveelheden data en patiën-
tenmateriaal te werken, is een 
goede infrastructuur nodig. 
De laatste jaren zijn we suc-
cesvol geweest in het ontdek-
ken van nieuwe ALSgenen. 
ALS is nog ongeneeslijk, maar 
er komt steeds meer zicht op 
werkzame gentherapieën. 
Dat de kloof tussen genetisch 
onderzoek en de klinische 
toepassing ervan steeds 
kleiner wordt, maakt mijn vak 
alleen maar mooier. Aan ons 
de schone taak om de gene-
tische kennis in de kliniek te 
vergroten.”
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We willen voorop lopen en de 
zorg in Nederland verder brengen. 
Jonge, talentvolle onderzoekers 
werken samen met onderzoekers 
van  binnen en buiten het UMC 
Utrecht om oplossingen te vinden 
voor medische vraagstukken. 
We spraken met zes van hen.
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Versneller: Image-guided 
interventions
“Ik werk als assistentprofessor 
bij Radiologie met een 7 Tesla 
MRIscanner. Met dit krachtige 
apparaat kun je niet alleen 
tumoren zichtbaar maken, 
maar ook hun stofwisseling. 
Normaal kijken we drie maan-
den na een therapie of een 
hersentumor gegroeid is. Door 
de stofwisseling in beeld te 
brengen, kunnen bepaalde 
stoffen wellicht al eerder 
verraden of de therapie 
 aanslaat. Als de therapie niet 
werkt, kunnen we eerder 
stoppen en een alternatief 
zoeken. Werkt de therapie 
wel, dan kan dat een patiënt 
motiveren om zo’n zware 
behandeling te ondergaan. 
Ik doe ook onderzoek naar te 
vroeg geboren kinderen. Met 
een metabole scan kijken we 
of een ontwikkelingsachter-
stand vroeg te voorspellen is. 
Ik vind het belangrijk dat 
onderzoek relevant is voor 
patiënten. Niet alleen onder-
zoekers moeten er blij van 
worden.” 

WAT ZIJN 
 ‘VERSNELLERS’?
Deze talenten representeren 
niet alleen al onze collega’s die 
onderzoek doen, maar geven 
ook een concreet beeld van de 
‘versnellers’ uit onze strategie. 
Voor kennisinnovatie zetten 
wij in op zes inhoudelijke 
speerpunten. Vanuit deze 
speerpunten is gekozen voor 
een aantal gebieden waarop 
we de komende jaren willen 
versnellen. Door focus op de 
inhoud verwachten we op deze 
gebieden een belangrijke 
bijdrage aan de gezondheids-
zorg van morgen.
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AKWAGLOT
VANAF 28 JUNI / UTRECHTSE SINGEL  
(OP DE HOOGTE VAN HOTEL KAREL V)

AKWAGLOT is een uniek kunstwerk in de Singel. Het 
drijvend platform is tijdens het lustrum de plek voor 
ontmoeting en dialoog. Neem deel aan activiteiten als 
lezingen, discussies of miniconcerten. Of kom met je 
collega’s naar De Nieuwe Utrechtse school voor een 
dialoog van Stefan van Geelen! Je kunt AKWAGLOT 
bezoeken van juli t/m november 2021.


