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Het werken aan een probleem vanuit 
meerdere invalshoeken beïnvloedt 
de kwaliteit van je werk enorm. 
Interdisciplinaire samenwerking, 
in dit geval tussen humane artsen, 
wetenschappers en dierenartsen, levert  
veel kennis en creativiteit. We bereiken  
op deze manier veel meer dan wanneer  
we niet zouden samenwerken. 

Als je onderzoekt hoe iets werkt bij een 
dier, dan blijkt dat vaak heel relevant voor 
de mens en omgekeerd. Een prachtig 
voorbeeld hiervan is het onderzoek naar 
lage rugpijn bij honden van mijn collega 
prof. dr. Marianna Tryfonidou, dierenarts 
bij onze faculteit Diergeneeskunde. Veel 
mensen hebben chronische rugpijn terwijl 
daar geen goede causale behandeling voor 
is. Dat geldt ook voor honden. Marianna 
helpt honden uit de kliniek met haar 
innovatieve behandeling en dit biedt 
bovendien waardevolle informatie voor 
toepassingen bij de mens.

Overeenkomsten tussen mens en dier zien 
we ook bij paarden. Er wordt al decennia 
onderzoek gedaan naar gewrichtsslijtage 
en kraakbeen. Kraakbeen geneest niet uit 
zichzelf. Als je als mens je knie verdraait 
kun je daar jarenlang last van hebben en 
artrose ontwikkelen. Dat geldt ook voor 

Winst behalen  
uit samenwerking
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paarden met kraakbeenproblemen. In deze 
Vetscience vertelt Lodewijk Ridderbos 
waarom ReumaNederland bijdraagt aan 
onderzoek bij paarden naar de oorzaak van 
artrose.

Kortom, onderzoek en behandeling bij 
dieren blijkt relevant voor mensen en 
andersom. Wat heeft nieuwsgierigheid naar 
het gedrag van dieren ons bijvoorbeeld voor 
inzichten gegeven over ons zelf, mensen? 
En wat hebben honden en kinderen met 
leveraandoeningen overeen? 

Ik wens jullie veel leesplezier.

Hartelijke groet,

WOUTER DHERT 
Decaan faculteit Diergeneeskunde

Veterinaire geneeskunde en humane geneeskunde kunnen van elkaar leren. 
Want behalve verschillen, zijn er soms verrassende overeenkomsten op het 

gebied van diagnostiek en behandeling, en ook ethiek. "Maar als we de 
ethiek meer willen samenbrengen, zullen we ook beter elkaars taal moeten 

leren spreken”, constateren ethicus Franck Meijboom (Diergeneeskunde) en 
medisch ethicus Annelien Bredenoord (UMC Utrecht).

IN GESPREK OVER VETERINAIRE EN MEDISCHE ETHIEK 

INNOVATIEVE BEHANDELINGEN  

TEGEN L AGE RUGPIJN  

Marianna Tryfonidou doet onderzoek 
naar rugpijn. "De behandelingen die wij 
ontwikkelen, kunnen impact hebben op 
honden én mensen", vertelt hoogleraar 
Regeneratieve Orthopedie bij de faculteit 
Diergeneeskunde. "Dat vind ik fantastisch 
aan mijn werk."
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4 Dierenmishandeling gaat vaak samen met  
huiselijk geweld of kindermishandeling.   
Dierenartsen weten vaak niet hoe ze mishan-
deling moeten herkennen. Blauwe plekken zijn 
niet direct zichtbaar bij een dier. Het Landelijk 
Expertisecentrum Dierenmishandeling biedt  
dierenartsen een anoniem meldpunt.

HOE HERKEN JE MISHANDELING BIJ 

DIEREN EN KINDEREN?
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Innovatieve behandelingen 
tegen lage rugpijn  
bij honden én mensen
Marianna Tryfonidou is hoogleraar Regeneratieve Orthopedie bij de faculteit 

Diergeneeskunde en doet onderzoek naar rugpijn. Momenteel is ze bezig met de 

ontwikkeling van twee innovatieve behandelingen voor honden, waarmee artsen 

uiteindelijk ook mensen met rugpijn kunnen behandelen. “De kracht van dierenartsen 

is dat ze oog hebben voor de overeenkomsten en verschillen tussen diersoorten.”

“Veel mensen weten niet dat rugpijn voorkomt bij honden. De 
helft van alle honden heeft er last van,” zegt Tryfonidou. Ook bij 
mensen is rugpijn een groot probleem, voegt ze er meteen aan 
toe. “Volgens schattingen krijgt 80 procent van de bevolking op 
enig moment in het leven te maken met lage-rugpijn- of nek-
klachten. Op een willekeurig moment schatten we dat zo’n 700 
miljoen mensen wereldwijd zulke pijnklachten hebben.” 
Het werk van Tryfonidou richt zich specifiek op klachten die 
hun oorsprong vinden in een tussenwervelschijf. “De tussen-
wervelschijven zijn de kussentjes tussen de wervels en kunnen 
- zowel bij mensen als honden - uitdrogen en verouderen,” legt 
ze uit. “Wij schatten dat van alle rugpijnklachten veertig procent 
wordt veroorzaakt door zulke slijtage in de tussenwervelschijf. 
Voor hen bestaat geen goede behandeling.” Bij de resterende 
zestig procent van de mensen met rugklachten wordt de oorzaak 
gezocht in bijvoorbeeld artrose van gewrichten, spierproblemen 
of een zenuwbeklemming (hernia).

INNOVATIEVE MEDIC ATIEAFGIF TE

Een van de mogelijke behandelingen waar Tryfonidou aan 
werkt richt zich op patiënten, zowel honden als mensen, met 
rugklachten in het beginstadium. Bij klachten in de tussenwer-
velschijf heeft het slikken van pijn- en ontstekingsremmende 
medicijnen over het algemeen niet veel effect, legt de onderzoe-
ker uit. “Medicijnen die via maag en darmen worden toege-
diend, komen vooral terecht in organen die goed doorbloed 
zijn. De tussenwervelschijf is juist slecht doorbloed, waardoor 
medicijnen daar niet of in lage concentraties aankomen.” 

Met een groot team werkt Tryfonidou daarom aan een inno-
vatieve behandeling waarbij medicatie niet via het bloed maar 
direct ter plaatse wordt toegediend, en bovendien wordt verpakt 
in kleine bolletjes gemaakt van biomaterialen*. Die verpakking 
zorgt ervoor dat de medicatie in de tussenwervelschijf blijft en 
gedurende een lange periode langzaam wordt afgegeven.  

Dierenartsen onderzoeken patiënten in de kliniek uitvoerig door 
lichamelijk, orthopedisch en neurologisch onderzoek. • Ook doen ze een 

bewegingsanalyse. Hier loopt een patiënt met rugpijn over een drukplaat. • 
Met de drukplaat meten de specialisten hoeveel kracht de hond kan afzetten 

met zijn achterpoten. Daarmee meten ze objectief hoe ernstig de klachten 
zijn. • Vervolgens bekijken specialisten op een MRI-scan de locatie waar de 

tussenwervelschijf versleten is en de pijnpunten zitten.

* Biomaterialen zijn synthetische of natuurlijke materialen die worden gebruikt voor medische toepassingen.

“ 
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“Dat heeft grote voordelen. We pakken de pijn aan bij de oor-
sprong, we hebben slechts een kleine dosering nodig en we belasten 
de rest van het lichaam niet.” De hoop is bovendien dat het effect 
van de medicijnen zo ook lang aanhoudt.

MINDER MANK EN GELUKKIGER

Inmiddels hebben de injecties diverse tests achter de rug in de 
kliniek. “We onderzochten honden met rugpijn of artrose. De helft 
van de groep kreeg een injectie met de medicatie, de andere helft 
kreeg een injectie zonder medicatie, een placebo. “We zijn nog 
bezig om de data te analyseren van de honden met rugpijn, maar 
bij de honden met artrose zien we al dat de behandeling effectief 
is. De honden die medicatie kregen lopen minder mank dan de 
honden die een placebo kregen en hebben minder ontstekingen 
in het gewricht. Ook zien hun eigenaren dat ze gelukkiger zijn en 
gemakkelijker lopen.” 

Tryfonidou probeert de behandeling nu te implementeren in de ve-
terinaire kliniek. “We moeten goedkeuring krijgen vanuit verschil-
lende instanties. We onderzoeken ook of farmaceutische bedrijven 
geïnteresseerd zijn om het verpakte medicijn te produceren, zodat 
het uiteindelijk op de plank van dierenartsen terecht kan komen.”

15 MIL JOEN EURO VOOR CELTHER APIE

Tryfonidou werkt ook aan een behandeling van vergevorderde rug-
klachten met een oorzaak in de tussenwervelschijf. “Als de tussen-
wervelschijf erg versleten is, werkt medicatie niet meer voldoende. 
Dan is een stamceltherapie misschien mogelijk.” 

Om een stamceltherapie te kunnen ontwikkelen bracht Tryfonidou 
een groep onderzoekers bij elkaar van over de hele wereld. Het iP-
Spine consortium, zoals de samenwerking werd genoemd, kreeg 15 
miljoen euro van de Europese Unie. “Ons idee is om geavanceerde 
stamcellen in te brengen in de aangedane tussenwervelschijf. We 
hopen dat deze stamcellen de tussenwervelschijf dan zullen ver- 
jongen. Iemand van zestig jaar zou als het ware een tussenwervel-
schijf krijgen van iemand van veertig jaar.” 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. “Een aangetaste tussenwer-
velschijf kun je vergelijken met een woestijn, zo uitgedroogd”, legt 
Tryfonidou uit. “Als we stamcellen zonder biomateriaal zouden 

Jerome Guicheux is hoogleraar regeneratieve 
geneeskunde en verbonden aan het Universitair 
Medisch Centrum van Nantes in Frankrijk.

“In het iPSpine consortium heeft Marianna 
Tryfonidou de belangrijkste professionals verzameld 
die onderzoek doen naar degeneratie van de 
tussenwervelschijf. Het is een geweldige kans om 
alle expertises in Europa samen te brengen. Zonder 
steun van de European Research Council was het 
onmogelijk geweest om zo’n groot, onzeker en 
ambitieus project op te zetten. Het is een opwindend 
project, want tot op de dag van vandaag bestaat er 
geen oplossing voor veterinaire en humane patiënten 
met lage rugpijn. Dankzij het One Medicine-
concept, dat we in Frankrijk ook wel ‘Manimal’ 
noemen, kunnen we hopelijk een behandeling 
ontwikkelen die werkt voor zowel dieren als mensen. 
Door de combinatie van expertises zullen we die dan 
snel kunnen vertalen naar de kliniek”.

Keita Ito is hoogleraar orthopedische 
biomechanica aan de Technische Universiteit 
Eindhoven en werkt mee in het iPSpine 
consortium.

“Het is geweldig om in het consortium samen te 
werken met andere wetenschappers, ingenieurs, clinici 
en commerciële partners. Samen proberen we het 
probleem echt aan te pakken.  
We gebruiken daarvoor de voordelen van 
verschillende technologieën. Bovendien leren we door 
de samenwerking tussen dierenartsen en mensen uit 
de humane gezondheidszorg van de verschillen en 
overeenkomsten tussen diersoorten en ziekten. Zo 
kunnen we veiliger en sneller vooruitgang boeken”.

injecteren, is het alsof we ze met één glaasje water naar de 
woestijn zouden sturen. Dat overleven ze niet. Daarom geven 
we ook de gespecialiseerde stamcellen een huisje van bio- 
materialen, zodat ze langer kunnen overleven.”

EXPERTISE UIT DE HELE WERELD

Het EU-project duurt vijf jaar. “We eindigen met een 
onderzoek waarbij we honden uit de kliniek zullen behandelen 
met de experimentele stamceltherapie.” Voor die experimenten 
bevat het consortium uiteenlopende expertises. “We werken 
samen met twintig partners uit de hele wereld. Hun expertises 
variëren van celbiologie tot regeneratie, en van biomaterialen 
tot ethiek. Iedereen speelt een belangrijke rol in het 
ontwikkelen van het concept. Dierenartsspecialisten van de 
Universiteit Utrecht brengen veel kennis mee over stamcellen 
met een verjongend effect. Daarnaast weten we veel over de 
vertaling van het laboratorium naar de kliniek.” 

KR ACHT VAN DE DIERENARTS

Tryfonidou is een gedreven onderzoeker die weet waar haar 
kracht ligt. “Wat ik fantastisch vind aan mijn werk is dat de 
behandelingen die wij ontwikkelen impact kunnen hebben 
op honden én mensen. Ook het coördineren en aansturen van 
een consortium met zoveel uiteenlopende expertises vind ik 
geweldig. Daar ligt mijn kracht als dierenarts en onderzoeker.”

“Het mooie van de opleiding tot dierenarts is dat wij 
studenten leren kijken naar verschillen en overeenkomsten 
tussen uiteenlopende diersoorten. Als dierenartsen vragen 
we ons bijvoorbeeld af: hoe leiden verschillen in weefsels 
tussen dieren tot het al of niet optreden van bepaalde ziekten? 
Door hun brede opleiding en hun affiniteit met (bio)medisch 
onderzoek kunnen dierenartsen als bruggen fungeren tussen het 
laboratorium en de kliniek.”  

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: BAS NIEMANS

Tryfonidou spuit de injectie met medicatie en biomaterialen in. Dit gebeurt onder een ICT-scan om de 
exacte locatie te kunnen bepalen. De medicatie wordt vervolgens gedurende lange tijd afgegeven en 
zorgt voor vermindering van de pijn en remming van de ontsteking.

‘Het is fantastisch om impact te hebben  
op de behandeling van zowel honden  

als mensen met rugpijn’
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Geen kinderspel – het belang  
van spelen voor mens en dier
 
“Gewoon, omdat het leuk is.” Dat is het antwoord dat je kunt verwachten als je aan een kind 

vraagt waarom het speelt. Spel is ook een wijdverbreid fenomeen in het dierenrijk. Ratten spelen, 

honden spelen, er zijn vogelsoorten en reptielen die spelen. Iets dat zo veel voorkomt moet haast 

wel een functie hebben die verder gaat dan ‘omdat het leuk is’. Wat die functie precies is, onder-

zoeken neurobiologen prof. dr. Louk Vanderschuren en dr. Heidi Lesscher, beiden verbonden aan 

de faculteit Diergeneeskunde.

“Gebrek aan spel leidt tot onaangepast gedrag”  “ 
NATUURLIJKE BELONER

Dat spel zo leuk is, geeft aan dat het een natuurlijke beloner 
is; een gedraging die bijdraagt aan het overleven van de soort, 
net als seks en eten. Daarvan wordt gedacht dat de hersenen 
zo zijn geëvolueerd dat we dat soort gedragingen ook prettig 
vinden om te doen. Zonder voortplanting sterft de soort uit. 
En zonder eten overleef je niet. Maar wat zijn de gevolgen van 
niet spelen?  

Lesscher en Vanderschuren onderzoeken spel door te kijken 
naar wat er gebeurt als dieren spelen en ook wanneer ze de 
mogelijkheid tot spelen wordt ontzegd. Ze zoeken antwoord 

op vragen als: wat gebeurt er in het brein tijdens spel? 
Welke mechanismen zorgen ervoor dat een dier de ‘ juiste’ 
hoeveelheid speelt? Hoe begrijpen dieren dat iets spel is?  
Wat maakt dat spelen bijdraagt aan ontwikkeling in het brein? 

DE GEVOLGEN VAN NIET SPELEN

Want dat spelen inderdaad bijdraagt aan die ontwikkeling 
hebben Vanderschuren en Lesscher al aangetoond met hun 
onderzoek: jonge ratten die niet hebben kunnen spelen, 
hebben later moeite met complexe situaties en interacties. 
Vanderschuren: “Simpele taken en situaties kunnen deze  
dieren wel aan, maar zodra er iets onverwachts gebeurt, zien  
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we duidelijk verschil, zowel qua cognitie als gedrag.” 
Een van de experimenten is bijvoorbeeld de 5-choice serial 
reaction time task. Bij deze taak moet een rat reageren op een 
lampje dat op een van vijf mogelijke plekken verschijnt. Doet 
het dier dat goed, dan krijgt het een beloning. Ook ratten die 
in een bepalende fase niet hebben gespeeld, kunnen deze taak 
aanleren. Maar verandert er onverwachts iets in de regels van 
de taak, bijvoorbeeld dat de dieren wat langer moeten wachten 
op het lampje, dan hebben die ratten veel meer moeite om 
hier mee om te gaan. Ratten die wel hebben kunnen spelen, 
herkennen de nieuwe situatie en passen hun gedrag erop aan.
 
Lesscher: “Ook in interactie met soortgenoten zien we de 
gevolgen van speldeprivatie. Een dier dat genoeg heeft kunnen 
spelen gebruikt de dreiging met agressie om een doel te 
bereiken; bijvoorbeeld dat een indringer verdwijnt. Een dier dat 
niet heeft kunnen spelen gedraagt zich onaangepast en gaat snel 
over tot geweld. Het mist de flexibiliteit en weerbaarheid om 
goed om te gaan met ingewikkelde situaties.”

SPELEN = GEZOND OPGROEIEN

Net als voor jonge dieren is spel ook voor kinderen essentieel 
voor een gezonde ontwikkeling. Helaas is het niet voor alle 
kinderen vanzelfsprekend dat ze kunnen spelen, bijvoorbeeld 
voor de 600.000 kinderen in Nederland met een chronische 
ziekte. Een tekort aan spel bij deze kinderen kan op 
termijn negatieve gevolgen hebben. Om dit probleem aan 
te pakken werken Vanderschuren en Lesscher samen met 
andere onderzoekers en maatschappelijke organisaties in het 
multidisciplinaire onderzoeksproject spelen = gezond opgroeien 
dat deel uitmaakt van het onderzoeksthema Dynamics of Youth 
van de Universiteit Utrecht.
Lesscher: “Elke partner draagt bij vanuit een unieke invalshoek 
en expertise en dat is enorm verrijkend voor ons allemaal. 
Onderzoek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis toont 
bijvoorbeeld aan dat erbij horen en mee kunnen doen voor 
zieke kinderen heel belangrijk is. Dat brengt ons op nieuwe 
ideeën voor ons fundamentele onderzoek.”

VAN L AB NA AR KLIMREK

Lesscher en Vanderschuren werken ook samen met collega’s die 

games ontwikkelen waardoor zieke kinderen toch mee kunnen 
doen en erbij kunnen horen. Buiten de universiteit werken ze 
onder andere samen met Jantje Beton, een organisatie die zich 
inzet voor meer speelruimte en speeltijd voor kinderen.  
Pauline van der Loo van Jantje Beton vertelt: “Het is best 
een uitdaging om de impact van ons werk op de samenleving 
te laten zien. De wetenschappelijke onderbouwing van het 
belang van spelen is voor Jantje Beton daarom heel waardevol. 
Op onze beurt brengen wij dan weer expertise in over hoe 
je met kinderen het gesprek voert over spelen en wat zij 
belangrijk vinden.” Een van de volgende stappen in het project 
is het ontwikkelen van een meetinstrument waarmee spel bij 
kinderen beter kan worden gemeten en gekarakteriseerd. 

GRENZEN VERKENNEN

Spelen is voor kinderen een manier om grenzen op te zoeken 
en te verleggen, zowel fysiek als in sociale situaties. Lesscher: 
“Speltherapeuten van de Hogeschool Utrecht met wie we 
samenwerken zien dat kinderen vaak net een trapje hoger gaan 
in hun spel, zoals op een klimrek, dan ze eigenlijk aankunnen. 
Zo komen ze erachter wat ze kunnen en wat nog niet. En dat 
ze door oefenen en experimenteren uiteindelijk toch hun doel 
kunnen halen”. 

Maar leidt dat niet tot ongelukken? “Nee, juist niet. Uit Noors 
onderzoek blijkt dat risicovol gedrag tijdens spelen kinderen 
heel bewust maakt van wat ze doen. Het aantal ongelukken 
waarbij EHBO nodig is, blijkt ook juist lager bij kinderen die 
risicovol spelen.” Torenhoge klimrekken dus? Vanderschuren: 
“Natuurlijk moet je goed nadenken over veiligheid. Maar je 
kunt je als maatschappij wel de vraag stellen: weegt een bult 
op je hoofd op tegen alle voordelen die spelen heeft voor heel 
veel kinderen? Hoe meer wij op basis van ons fundamentele 
onderzoek weten over spel, hoe het werkt en wat de functie 
ervan is, hoe meer wij kunnen bijdragen aan een gezonde 
omgeving waarin kinderen zich zo goed mogelijk kunnen 
ontwikkelen.”  

TEKST: CARIEN DUISTERWINKEL | BEELD: BAS NIEMANS

Harold Brommer  
benoemd tot  
hoogleraar Heelkunde 
van het paard

Het College van Bestuur heeft Harold Brommer  

per 1 mei 2019 benoemd tot hoogleraar Heelkunde 

van het paard. Brommer focust zich met name op 

bewegingsaandoeningen bij paarden. 

 
Het paard is een bewegingsdier bij uitstek. Brommer:  
“Een paardendierenarts behandelt voor het grootste deel van 
de tijd problemen met spieren, botten, pezen en gewrichten. 
Met name artrose, een aandoening die kraakbeen aantast in 
het gewricht, komt veel voor. Dit leidt tot kreupelheid en 
vroegtijdige beëindiging van de sportcarrière.” 

DIAGNOSTIEK VOOR PA ARDEN EN MENSEN

Momenteel werkt Brommer in een Europees project samen 
met dertien partners uit zes landen aan betere diagnostiek 
door het ontwikkelen van een sonde. “Het doel van de sonde 
is om met een kijkoperatie vroegtijdige aantasting  
van gewrichtskraakbeen vast te stellen, nog voordat  
er klinische symptomen van kreupelheid zijn.  
Gezien de vele overeenkomsten tussen  
artrose bij paarden en mensen, verwacht  
ik dat de resultaten van dit onderzoek  
ook humaan een belangrijke  
spin-off hebben.” 

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: BAS NIEMANS
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Op de cover
VALLEN JULLIE VERSCHILLEN OP TUSSEN GENEESKUNDE EN 

DIERGENEESKUNDE?

MEIJ :  “Een groot verschil is dat artsen zich binnen de geneeskunde 
veel meer specialiseren. In de diergeneeskunde zie je nu ook steeds 
meer specialisatie, maar het is nog niet te vergelijken met de huma-
ne geneeskunde. Een dierenarts is nog altijd na zes jaar opleiding 
algemeen bevoegd.” 
VAN DER WAL: “In de humane geneeskunde is dit ondenkbaar. 
Je kunt niet alles doen, je moet keuzes maken. De specialisatie gaat 
steeds verder. Bij het UMCU hebben we binnen orthopedie tien 
jaar geleden al keuzes gemaakt. We doen kinderorthopedie, spinale 
chirurgie, infecties bij protheses en kniepathologie. Maar voor chi-
rurgie aan schouders, ellebogen, voeten en enkels kun je hier niet 
meer terecht. Ik denk dat het in de diergeneeskunde ook deze kant 
zal opgaan. Hoe specialistischer het vakgebied wordt, hoe meer je 
moet versmallen.”

ZIJN ER OOK UITDAGINGEN IN DE SAMENWERKING  

MEIJ :  “Op het gebied van onderzoek werken wij al heel goed 
samen. De uitdaging zit vooral in de patiëntenzorg en de opleiding, 
die zijn nog strikt gescheiden. Ik behandel honden en katten, Bart 
behandelt mensen. We snuffelen wel aan elkaars werkveld, maar 
integratie is er nog niet.” 
VAN DER WAL: “Daar ben ik het mee eens. Als je het bijvoorbeeld 
hebt over specialistische orthopedie bij dier en mens, in hoeverre 
zijn de verschillen dan zo groot? Misschien moeten we inderdaad 
vaker specialisten bij elkaar zetten en een dag samen laten opereren. 
Dan zien we van elkaar wat we doen. Het biedt je een bredere kijk 
op je vakgebied, een helicopterview. Ik denk dat dit heel interessant 
is en veel kan opleveren.”. 

“ 
sie geopereerd en nauwkeurig gevolgd. Later dit jaar willen we 
de behandeling bij een grotere groep honden met heupdysplasie 
binnen de universitaire dierenkliniek gaan inzetten, het fonds 
Vrienden Diergeneeskunde heeft het geld hiervoor bij elkaar 
gebracht.” 
VAN DER WAL: “De eerste operaties hebben een goed resultaat 
opgeleverd. We doen nu veel ervaring op met deze techniek. 
Het einddoel is dat de behandeling ook voor mensen beschik-
baar komt.”

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN SAMENWERKING?

VAN DER WAL: “Voor ons is het interessant om met Dier-
geneeskunde samen te werken, omdat je nieuwe technieken 
eerder bij dieren dan bij mensen kunt toepassen. Je moet hier 
natuurlijk wel heel zorgvuldig mee omgaan. Het doel is om 
behandelingen te ontwikkelen die zowel voor mensen als voor 
dieren een verbetering zijn.” 
MEIJ:  “Door met Geneeskunde samen te werken konden we 
niet alleen deze nieuwe behandeltechniek voor honden ont-
wikkelen, maar kregen we ook toegang tot een faciliteit bij het 
UMC Utrecht waarmee we 3D-implantaten kunnen printen. 
Die toegang hadden we tot op heden niet bij Diergeneeskun-
de. Op dat moment dienden zich in de Universiteitskliniek 
voor Gezelschapsdieren al patiënten aan die geen andere optie 
hadden dan een 3D-implantaat. We hebben bijvoorbeeld een 
hond geopereerd aan een schedeltumor. Deze hond is ook goed 
genezen. Het is in Europa de eerste hond met een 3D-geprint 
schedeldak. Daarna hebben we een hond met een kaaktumor 
geopereerd en een 3D-kaakimplantaat aangebracht.”

Op het heliplatform op het dak van het UMC Utrecht 
brengen we chirurgen Dr. Bart van der Wal en Prof. dr. Björn 
Meij samen voor een gesprek. Beiden zijn gespecialiseerd in 
orthopedie, maar waar Van der Wal mensen behandelt, zijn de 
patiënten van Meij meestal honden. Een bijzondere plek voor 
een gesprek over een bijzondere samenwerking.

JULLIE HELPEN ZOWEL MENSEN ALS HONDEN MET 

HEUPDYSPL ASIE .  KUN JE HIER IETS OVER VERTELLEN?

MEIJ :  “Wij werken samen aan een nieuwe operatietechniek 
met een 3D-geprint implantaat van titanium om heupdysplasie 
te behandelen. Heupdysplasie komt zowel voor bij honden als 
bij mensen. Het is een moeilijk te behandelen afwijking, die 
tot nu toe alleen kon worden verholpen via een ingrijpende  
operatie, die niet altijd het beste resultaat geeft.” 
VAN DER WAL: “Vanuit het UMC Utrecht wilden we 
hiervoor een nieuwe behandeling ontwikkelen. Wij hadden 
daar een idee over, maar zochten eerst bevestiging in een 
diermodel. Ik ben zelf gek op honden en weet dat veel honden 
lijden aan deze afwijking. Ik wilde liever geen proefdieren 
gebruiken, maar bedacht dat als we nu een behandeling zou-
den kunnen ontwikkelen voor honden met heupdysplasie, we 
genoeg bewijs zouden hebben om de stap te maken naar de 
humane geneeskunde. Bijkomend voordeel is dat je daarmee 
ook de hond kunt helpen.”

HOE VER ZI JN JULLIE MET DE BEHANDELING?

MEIJ :  “We zijn nu zo ver dat de behandeling bij de hond al 
heel veilig is. We hebben eerst enkele honden met heupdyspla-

TEKST: NICOLE VAN HOORN | BEELD: BAS NIEMANS
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Links: De tumor in de kaak van Sam is 
met enkele kiezen verwijderd en wordt 
naast een voorbeeld hondenschedel 
gehouden. 

Rechtsboven: Het 3D implantaat dat 
bij Sam wordt ingebracht is tijdens de 
operatie in de computer te bekijken 
zodat de operatie nog veiliger kan 
worden uitgevoerd.

Rechtsonder: Chirurg Björn Meij is 
begonnen met de operatie. Studenten 
Diergeneeskunde kijken mee via de 
camera die boven de operatietafel hangt.

Labrador Sam  
krijgt nieuwe  
3D-geprinte kaak
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Linksboven: De chirurg werkt met een 
steriel verpakt implantaat, ontworpen 

door arts-onderzoeker Koen Willemsen, 
collega van Bart van der Wal.

Linksonder: Het 3D-implantaat  
wordt ingebracht in de schedel van  

Sam en vastgezet met schroeven. 

Rechts: Zes weken na  
de operatie kan Sam weer  
eten en zijn neus aflikken! BEELD: BAS NIEMANS
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René van Weeren, hoogleraar Biologie van het Spierskeletstelsel van het Paard, doet 

onderzoek naar artrose bij paarden. Zijn uiteindelijke doel is behandelingen dichterbij 

brengen voor paarden én mensen. Onlangs kwalificeerde ReumaNederland (voorheen 

Reumafonds) de onderzoeksgroep van Van Weeren als één van Nederlands Research  

Centres of Excellence op het gebied van onderzoek naar artrose. Bij die gelegenheid gaven 

ze het Utrechtse artrose-onderzoek een financiële impuls van bijna twee miljoen euro. 

Lodewijk Ridderbos, algemeen directeur van ReumaNederland, vertelt samen met Van 

Weeren over de grote impact van artrose en waarom de ziekte zo lastig te genezen is.

“ 
Artrose is de meest voorkomende vorm van reuma en 
treft bijna 1,4 miljoen Nederlanders. Ridderbos: “De 
impact van artrose is groot. Maar liefst 85 procent van 
al die artrosepatiënten heeft pijn en 73 procent heeft last 
van stijfheid in de gewrichten.” Van Weeren vult aan 
dat artrose ook bij paarden een probleem is. “Een derde 
van alle consulten bij paardendierenartsen gaat over 
gewrichtsproblemen. Door artrose gaat de kwaliteit van het 
kraakbeen in de gewrichten steeds verder achteruit, wat 
pijn en stijfheid veroorzaakt en bewegen moeilijk maakt.” 
Bekende vormen van artrose zijn knie- en heupartrose, 
maar ook artrose in de hand of de enkel komt veel voor.

MEER KENNIS 

Van Weeren wil door onderzoek beter begrijpen hoe 
artrose werkt. “Er is nog veel onbekend”, vertelt hij. 
“Als we meer weten, kunnen we misschien betere 
behandelingen ontwikkelen. De huidige medicijnen 

verminderen de pijn wel iets, maar ze genezen de artrose 
zelf niet.” 

Zijn onderzoek voert hij uit bij paardpatiënten. Die lijken 
wat kraakbeen betreft meer op mensen dan je zou denken. 
“Het kraakbeen van paarden en mensen is vrijwel identiek, 
zowel qua dikte en samenstelling als functioneren.” 

ARTROSE EERDER OPMERKEN EN HERSTELLEN

Volgens Van Weeren is het funest dat we kraakbeenschade 
vaak pas laat opmerken. “Doordat er geen zenuwen in 
kraakbeen zitten, merkt je lichaam de schade niet op. Dat 
gebeurt pas als de schade vergevorderd is. Een van onze 
doelen is om artrose eerder te diagnosticeren, op een 
moment dat de schade nog beperkt is.” 

Van Weeren werkt onder meer samen met de 
onderzoeksgroep van Jos Malda, hoogleraar Biofabrication 

Als bewegen pijnlijk wordt
Utrechts onderzoek naar behandeling van artrose krijgt financiële impuls
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‘Artrose treft in  
Nederland bijna  

1,4 miljoen mensen’
- Lodewijk Ridderbos,  

directeur ReumaNederland

in Translational Regenerative Medicine aan 
de Universiteit Utrecht. Hij werkt aan tissue 
engineering. Van Weeren: “Als kraakbeen eenmaal 
kapot is, geneest het niet meer. Bij bijvoorbeeld 
onze darmen is dat anders. Darmweefsel vernieuwt 
zichzelf iedere vier dagen, kraakbeen nooit.  
Jos Malda maakt van stamcellen stukjes weefsel, 
die mogelijk het kraakbeen kunnen repareren. 
Wij onderzoeken of dit weefsel bij paarden het 
kraakbeen inderdaad aanzet tot regeneratie. Helaas 
is kraakbeen slecht doorbloed, wat het herstel tot 
nu toe lastig maakt. Als het ons lukt bij paarden, 
dan werkt het ook bij mensen, daar ben ik zelf van 
overtuigd.”

DA ADWERKELIJKE OPLOSSINGEN

Ridderbos prijst de intensieve samenwerking tussen 
de faculteit Diergeneeskunde, de Universiteit 
Twente en de onderzoeksgroepen van Jos Malda en 
Floris Lafeber in het UMC Utrecht. “Wij zien de 
groep van René van Weeren als belangrijke schakel 
bij het vertalen van onderzoek uit de verschillende 
groepen naar daadwerkelijke oplossingen voor 
patiënten met artrose. Op de korte termijn hopen 
we dat onderzoek bestaande behandelingen zal 
verbeteren, maar voor de langere termijn is ons doel 
nieuwe behandelingen die artrose kunnen genezen 
of zelfs voorkomen.”  

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: IVAR PEL

“ 
Ieder jaar krijgen wereldwijd 400.000 mensen een 

hersentumor. Hiervoor bestaat nog geen goede  

behandeling voor, de meeste patiënten overlijden  

binnen vijf jaar. Ook bij honden en katten komen 

hersentumoren regelmatig voor. Een grote onderzoeks-

groep in Nederland is daarom bezig met het  

ontwikkelen van een nieuwe therapie: de tumor  

bestralen van binnenuit. Diergeneeskundestudent 

Lieke Ruven maakt deel uit van deze groep en vertelt 

over het onderzoek.

Hersentumoren  
van binnenuit 
bestralen
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De nieuwe therapie ondervangt de nadelen van huidige therapieën. 
Ruven vertelt: “Operatief verwijderen van hersentumoren is 
meestal niet mogelijk vanwege de lastige locatie. Ook reageren 
de tumoren vaak slecht op chemotherapie en geeft bestraling 
bijwerkingen.” De nieuwe vorm van stralingstherapie gebruikt 
kleine bolletjes met de radioactieve stof holmium erin. “De straling 
van deze bolletjes dringt slechts 9 millimeter diep door in weefsel. 
Wanneer de bolletjes in een tumor worden gespoten, bestralen zij 
het weefsel dus heel lokaal. Dat maakt het mogelijk om in één keer 
een hoge dosis straling toe te dienen, met minimale bijwerkingen 

voor de patiënt.” Het doel is om met die ene dosis de tumor 
volledig te vernietigen. De therapie wordt toegepast onder een 
CT- of MRI-scan, zodat de arts precies kan zien waar hij of zij 
de bolletjes inspuit. 

R ADIOAC TIEF MAKEN

Voor dit onderzoek werken we samen met verschillende 
partners. “We werken allemaal aan belangrijke aspecten die 
uiteindelijk bij elkaar komen.” Quirem Medical BV ontwikkelt 
en produceert zowel de bolletjes als software voor het 

Ruven doet haar onderzoek in het kader van het 
facultaire Honours Programma.  
Een honoursprogramma is een aanvullend programma 
voor gemotiveerde en talentvolle studenten.  
Ieder jaar doen tien honours studenten een jaar lang 
onderzoek bij een van onze onderzoeksgroepen. 
Op deze manier worden zij extra uitgedaagd in hun 
opleiding en ontwikkeling. 

monitoren van de behandeling. Vervolgens bestraalt het Reactor 
Instituut in Delft de bolletjes om ze radioactief te maken. Ook 
de TU Delft werkt mee; zij ontwikkelen een stuurbare naald 
voor de precieze injectie in hersentumoren. En het Radboudumc 
houdt zich bezig met het ontwerpen van de behandelprocedure. 
Denk daarbij aan de CT/MRI-geleide plaatsing van de naald, 
gecontroleerd inspuiten van de bolletjes en vervolgens het 
waarnemen van die bolletjes op CT/MRI om de radioactieve dosis 
in de tumor te controleren.

INJEC TEREN

Ook onze onderzoekers dragen bij aan de ontwikkeling van het 
behandelprotocol. “Ik onderzoek hoe verschillende aspecten de 
verspreiding van de bolletjes in de tumor beïnvloeden, bijvoorbeeld 
naaldlengte, naalddikte en dragervloeistof. Dat is de vloeistof 
waar de bolletjes in zitten die we in de tumor spuiten. Omdat de 
bolletjes relatief zwaar zijn, zakken ze in een normale waterige 
vloeistof snel naar beneden. Om ervoor te zorgen dat de bolletjes 
zich goed verspreiden in de tumor, hebben we een dragervloeistof 
nodig waarin de bolletjes lang genoeg blijven zweven om goed te 
kunnen injecteren. Aan de andere kant moet die vloeistof veilig 
zijn om in te spuiten. Er is veel voorbereidend werk nodig voordat 
er een standaard behandelprotocol is en we kunnen beginnen met 
injecteren.” 

EERSTE BEHANDELING

Na al het voorbereidende werk is de therapie nu bijna klaar 

voor de behandeling van hersentumoren. Voorafgaand aan 
toepassing in de humane geneeskunde wordt de therapie eerst 
voor dierpatiënten ontwikkeld en gebruikt. Eerder werd 
holmium al experimenteel gebruikt in honden, katten en 
mensen met hoofd- en halstumoren. “Dit waren patiënten in 
de terminale fase, maar de therapie gaf hen verlichting omdat 
de tumor zo in formaat afneemt. We zagen bijvoorbeeld bij 
de eerste veterinaire patiënt, een hond, dat de neurologische 
verschijnselen afnamen na de behandeling. De behandeling 
van hersentumoren met deze therapie bij mensen ligt echt nog 
in de toekomst. Met veterinaire patiënten gaan we dit jaar nog 
beginnen, dat durf ik al wel te zeggen.” 

TEKST: LISA DIETZ | BEELD: BAS NIEMANS | GRAPHIC: HOLMIUM  
ONDERZOEKSGROEP

“Ons doel is de tumor volledig  
te vernietigen met een  

minimale dosis straling”
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In Nederland is nog maar weinig bekend over de aard en de omvang van dierenmishan-

deling. Dit terwijl onderzoek aantoont dat er een verband is tussen dierenmishandeling en 

huiselijk geweld of kindermishandeling. Een gesprek met oprichters Nienke Endenburg, 

GZ-psycholoog en coördinator van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling 

(LED), en forensisch arts Huub Nijs van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). 

“Machts- 
misbruik 
kan een  
belangrijke 
oorzaak zijn 
van mishan-
deling bij  
dieren en 
kinderen”

“ 
RUIM ANDERHALF JA AR GELEDEN IS HET LED OPGERICHT. 

WAT IS DE STAND VAN Z AKEN? 

“We zijn klein begonnen, in het begin waren er zo’n 25 dierenartsen 
aangesloten bij het LED. Inmiddels zijn we bezig met een  
landelijke uitrol en zijn er 60 dierenartsen in het land die een  
melding van dierenmishandeling kunnen maken bij het LED. Dat is 
nog lang niet genoeg, maar we zijn wel aan het groeien. Het eerste 
jaar hebben we zo’n 30 meldingen gekregen, bij de helft van de  
meldingen ging het om dierenmishandeling”, zegt Endenburg. 

HOE KOMT HET DAT DIERENMISHANDELING ZO L ASTIG IS  

TE HERKENNEN? 

Endenburg: “Ten eerste zit mishandeling vaak niet in de mind-
set van de dierenartsen, dus ze weten ook niet waar ze op moeten 
letten. Ten tweede kan de vertrouwensband met de diereigenaar 
een rol spelen. Als de oorzaak van het letsel onduidelijk is, ga je als 
dierenarts misschien ook wel twijfelen. En dan is het vervelend om 
een melding te maken terwijl het helemaal geen dierenmishandeling 
hoeft te zijn. Misschien was het wel echt een ongeluk? Ik snap de 
angst van de dierenarts om een melding te maken, maar dat is vaak 
niet nodig. Het melden bij het LED gaat immers anoniem.”
Nijs: “Het herkennen van mishandeling is soms ook lastig, omdat 
blauwe plekken onder een vacht van een dier niet direct zichtbaar 
zijn. Gelukkig zien we op röntgenfoto’s wel heel veel. We kijken 
goed naar het hele plaatje: onder welke omstandigheden is het dier 
aangetroffen en hoe is de thuissituatie? We zullen zo neutraal en 
objectief mogelijk beschrijven wat we zien, dit voorkomt tunnelvisie.

Als forensisch experts hebben wij de taak om de bevindingen 
te scheiden van onze interpretaties. Tot slot moeten we onze 
conclusies heel zorgvuldig richting de dierenarts formuleren. 
Het moet niet alleen kloppen, maar ook begrijpelijke taal 
zijn. Zeker als de melding uiteindelijk bij de politie of rechter 
terechtkomt.”

“De kans dat er twee
slachtoffers in je spreekkamer

zitten, is vrij groot”

WA AR DIEREN WORDEN MISHANDELD, WORDEN  

VA AK OOK KINDEREN MISHANDELD. VALT DIT TE 

VERKL AREN? 

“Machtsverhouding, ofwel power and control, kan een be-
langrijke oorzaak zijn van mishandeling. Dieren en kinderen 
kunnen een gemakkelijk slachtoffer zijn doordat ze zich niet 
goed kunnen verdedigen. Ze zijn weerloos. We zien ook dat 
dieren ingezet worden als chantagemiddel. Ze worden zelfs 
weleens aangeschaft om later als chantagemiddel te dienen”, 
aldus Endenburg. 
“Mishandeling bij kinderen komt vaak voor bij hele jonge 
kinderen, die kunnen immers nog niet praten of wegrennen”, 
legt Nijs uit. 
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ZIJN ER OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE VERWONDINGEN? 

“Forensisch onderzoek aan een mens of een dier is in essentie 
hetzelfde”, vertelt Nijs. We zien inderdaad bij zowel mensen als 
dieren die mishandeld worden, dezelfde soort verwondingen. Een 
voorbeeld zijn (genezende) ribbreuken. Toch moeten we altijd heel 
voorzichtig zijn. Een dier kan zichzelf namelijk verwonden, op 
straat, in een kudde of een stal. Daarom is een goede samenwerking 
met de dierenartsen zo essentieel: zij weten veel meer van diergedrag 
af en zo kunnen we samen dichterbij de oorzaak van de verwonding 
komen.” 

ZIJN ER NOG MEER OVEREENKOMSTEN TUSSEN DIEREN - 

EN MISHANDELING EN HUISEL IJK GEWELD? 

Endenburg: “Niet alleen tussen de verwondingen, maar er zijn ook 
overeenkomsten tussen de excuses. Van de trap gevallen, tegen een 
deur aangelopen, tegen het keukenkastje gebotst. Allemaal excuses 
die ze op de eerste hulp in het ziekenhuis ook horen. Een dierenarts 
moet ook niet vreemd opkijken als er twee slachtoffers in de spreek-
kamer zitten, niet alleen het dier wordt in zo’n situatie mishandeld 
maar ook de vrouw of het kind. We proberen dit bij dierenartsen aan 
te kaarten: kijk naar de context en de gezinssituatie.”  
Nijs: “Andersom geldt dit ook: voor de vertrouwensartsen en  
maatschappelijk werkers van Veilig Thuis die bij gezinnen over de 
vloer komen, is het dus van belang dat ze niet alleen naar de  
kinderen kijken, maar ook oog hebben voor de dieren.” 

TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD: BAS NIEMANS

OVER HET LED

Het LED is een uniek samenwerkingsverband dat de kennis 
van diergeneeskundigen (veterinair experts) en forensisch- 
medisch experts combineert. Via een beveiligde website  
kunnen dierenartsen bij een vermoeden van dierenmishande-
ling, anoniem gegevens uploaden. De specialisten van het  
LED kunnen deze gegevens duiden om dierenmishandeling  
te onderscheiden van (zeldzame) aandoeningen, ongelukken 
en gevolgen van gedrag door het dier zelf of andere dieren.  
De gecombineerde beoordeling van dit expertpanel zorgt voor 
diagnostiek die voldoet aan de hoogste eisen en voorkomt dat 
vermoedens verkeerd geduid worden. Vervolgens kan een 
dierenarts onderbouwd al dan niet een melding bij telefoon-
nummer 144 doen. 

“ Betere behandelmethodes voor dier en mens

Zowel honden als mensen kunnen lijden aan de ziekte van Cushing. Bestaande behandelmethodes zijn  

complex en patiënten krijgen te maken met veel bijwerkingen. De steun van Stichting Dieren Ziekenhuis 

Maria Naundorf-van Gorkum maakt onderzoek naar betere behandelmethodes mogelijk. 

Stichting Dieren Ziekenhuis Maria Naundorf-van Gorkum is 
in 1983 opgericht met als een van de doelen het bevorderen 
van een juiste wijze van medische behandeling van dieren. 
Daarnaast wil de stichting een bijdrage leveren aan de 
maatschappij in brede zin. De stichting steunt projecten in de 
eigen regio in Limburg, maar draagt ook al sinds 2015 bij aan 
onderzoek van de Universiteit Utrecht. 
Carola Beaumont, Hans Schoon en Eddy van Puijenbroek 
vormen het bestuur van de stichting. Beaumont en Schoon 
zijn beiden alumni van de Universiteit Utrecht. Schoon: “Als 
praktiserend dierenarts kom ik Cushing regelmatig tegen. Het 
is een ziekte waarin je je als dierenarts echt moet vastbijten. Het 
behandeltraject is tijdrovend en ingewikkeld; dat vergt veel van 
dierenarts én eigenaar. Ik vind het motiverend dat we vanuit 
de stichting kunnen bijdragen aan nieuwe wetenschappelijke 
kennis die in de praktijk kan worden toegepast.” 
De keuze om het Cushing-onderzoek te steunen was snel 

gemaakt. Omdat Cushing bij mensen zo weinig voorkomt, is 
er weinig onderzoek naar gedaan vanuit humane geneeskunde. 
Beaumont: “Dat we met dit project de behandelmethode niet 
alleen voor honden, maar ook voor mensen kunnen verbeteren 
sluit perfect aan bij de missie van onze stichting.”
Beaumont: “Wij gaan als stichting graag voor langere tijd 
in zee met onze partners. Op die manier bouwen we een 
vertrouwensband op. We blijven onderzoeken volgen die we 
in het verleden hebben ondersteund; zo zien we echt wat de 
impact van de projecten is.” 

TEKST: CARIEN DUISTERWINKEL 

“Dit project sluit uitstekend  
bij onze missie aan”

www.vriendendiergeneeskunde.nl

Hoeveel kun je doen in je eendje?  
Samen maken we het verschil. 
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Kijkje in de buik zonder patiënt 
Sinds kort volgen specialisten in opleiding (sio’s) interne geneeskunde van gezelschaps- 

dieren in het Skills- en Simulatielab van het UMC Utrecht cursussen endoscopie.  

Toekomstige professionals in zowel de humane als de veterinaire geneeskunde worden 

in deze uitdagende simulatie-omgeving voorbereid op het bieden van goede en veilige 

patiëntenzorg. “Je zou het niet zeggen, maar de verschillen tussen een endoscopie bij een 

hond en bij een mens zijn eigenlijk helemaal niet zo groot.”

“ 
Christine Piek is opleider van de specialisten interne 
geneeskunde voor gezelschapsdieren. Zij kwam op het idee 
om de simulator bij het UMC Utrecht in te zetten voor het 
onderwijs van de sio’s. Piek: “Met behulp van de simulator 
van de buren leren onze sio’s hoe ze een endoscopie moeten 
uitvoeren. Honden en katten hebben hetzelfde maag- en 
darmstelsel als mensen. Als je eenmaal binnen bent, zijn er 
eigenlijk niet zoveel verschillen. We zien ook dezelfde maag- 
en darmproblemen bij dieren als bij mensen, zoals poliepen, 
bloedingen en galwegproblematiek. Het is bovendien een 
mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en van 
elkaar te leren. Denk daarbij aan technieken die humaan al 
wel gebruikt worden, maar veterinair nog niet. Zoals het 
verwijderen van galstenen via scopie of het verwijderen 
van poliepen of tumoren via scopie. Dit gebeurt in de 
diergeneeskunde nu nog operatief.”

Paul Didden, maag, lever en darmarts bij het UMC Utrecht, 
verzorgt de basiscursus endoscopie: “Het is belangrijk dat 
onze toekomstige specialisten zo goed mogelijk worden 
voorbereid op het echte werk. De simulator bootst bijna de 

werkelijkheid na. Mensen gaan, in tegenstelling tot dieren, bij 
een endoscopie niet onder narcose, het is daarom belangrijk 
dat de patiënt zich zo comfortabel mogelijk voelt. Doordat 
de virtuele patiënt ook aan kan geven wanneer het pijn doet, 
leren studenten hoe ze de scopie zo goed en veilig mogelijk uit 
moeten voeren.”

Dierenartsen komen bij honden en katten regelmatig 
vreemde voorwerpen in het maagdarmkanaal tegen, zoals 
vishaken of stukken van speelgoedjes of ballen. Piek: “We 
proberen bij dieren als het maar even kan de voorwerpen 
per scopie te verwijderen om opereren te vermijden.” Ook 
bij mensen wordt deze methode toegepast. Didden: “We 
komen regelmatig dingen tegen die niet in het maag- en 
darmstelsel thuishoren. Oudere mensen zien soms niet dat er 
nog een botje in het vlees zit of verslikken zich waardoor ze 
per ongeluk een deel van hun gebitsprothese doorslikken. Bij 
kleine kinderen zijn het meestal munten of batterijen die we 
endoscopisch moeten verwijderen.”  

TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD: BAS NIEMANS
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“ “Hond of mens,  
een kies trekken  
is hetzelfde” 

“Een beugel bij een hond zetten puur om het gebit mooier te maken, 

is iets wat ik niet zou doen”, aldus Henriette Booij-Vrieling. 

Vorig jaar behaalde ze als eerste in Nederland de Europese 

specialisatie veterinaire tandheelkunde. Ze is voorzitter van de 

European Veterinary Dental Society en een van de weinige tandartsen 

die zowel dieren als mensen behandelt. 

Het combineren van twee vakgebieden heeft voor Booij-Vrieling alleen 
maar voordelen. “Er zijn periodes dat ik in twee maanden maar één 
wortelkanaalbehandeling bij een dier doe. Door ook te werken als humaan 
tandarts behoud ik mijn vaardigheden en materiaalkennis. En andersom ben 
ik handiger geworden in het trekken van tanden bij mensen, doordat ik dat 
regelmatig bij dieren doe.” 

Booij-Vrieling ziet aardig wat overeenkomsten tussen de humane en de veterinaire 
tandheelkunde. “Net als bij mensen zou het voor dieren goed zijn als ze met 
regelmaat een bezoek aan de dierenarts brengen om het gebit te laten controleren. 
Het meest voorkomende gebitsprobleem, ontstekingen van het tandvlees 
en omgeving, is te voorkomen door goede en grondige reiniging door een 
professional in combinatie met de juiste verzorging thuis.”

De ingrepen zelf verschillen ook nauwelijks: “Een wortelkanaalbehandeling heeft 
bij dieren en mensen grote overeenkomsten. En of je nu een kies trekt bij een 
hond of bij een mens: de basistechniek is hetzelfde.”
Een gebitscontrole 'op het oog’ is niet altijd voldoende om problemen op te sporen. 
Booij-Vrieling: “Zowel bij mensen als bij dieren zien we op een röntgenfoto 
veel meer dan met het blote oog. Mensen kunnen zeggen dat ze kiespijn hebben, 
dieren kunnen dat natuurlijk niet. Je ziet veel aan het gedrag van een dier, maar 
niet alles.” 

Uiteraard zijn er meer verschillen. Zo moeten de meeste dieren voor een goede 
gebitsinspectie onder narcose. Waar Booij-Vrieling het bij mensen ook belangrijk 
vindt dat het gebit er mooi en verzorgd uit blijft zien, staat bij dieren het uiterlijk 
niet voorop. “Ik krijg weleens het verzoek van een eigenaar om een tand te sparen 
of een beugel te zetten puur om het uiterlijk. Als dierenarts zet ik het welzijn van 
het dier voorop. Vervolgens is de haalbaarheid van de behandeling belangrijk, de 
behandeling moet evidence-based zijn en tot slot moet de ingreep nut hebben voor 
het dier”, aldus Booij-Vrieling.  

Goed communiceren met eigenaren kan een uitdaging zijn. Booij-Vrieling: “Ik 
moet hier aan de baasjes uitleggen dat het dier een behandeling nodig heeft, omdat 
het anders onnodig lijdt. Humaan leg ik het aan de patiënt zelf uit. Dat is vaak 
toch een stuk gemakkelijker.” 
Bij diereigenaren heeft Booij-Vrieling meer overtuigingskracht nodig. “Om 
financiële redenen kunnen mensen nog weleens aangeven dat ze willen stoppen 
met de behandeling. Dan lopen ze met hun dier de deur uit terwijl je weet dat 
het dier meer zorg nodig heeft en nog pijn heeft. Dat kan weleens frustrerend 
zijn. Andersom is het mooi als je samen met de eigenaar kan komen tot de beste 
behandeling voor het dier.”  

TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD: BAS NIEMANS

Henriette Booij-Vrieling met  
twee van haar patiënten.



3332

Niet alleen op het gebied van diagnostiek en behandeling kunnen veterinaire en humane  

geneeskunde van elkaar leren; ook op het gebied van de ethiek bestaan, naast verschillen, 

soms verrassende overeenkomsten. Kort nadat afgestudeerde dierenartsen in Utrecht in maart 

voor het eerst een nieuwe ‘veterinaire eed’ aflegden, spraken we met Franck Meijboom,  

universitair hoofddocent ethiek van mens-dier relaties bij de faculteit Diergeneeskunde, en  

Annelien Bredenoord, hoogleraar ethiek van biomedische innovatie bij het UMC Utrecht.

HOEVEEL WETEN JULLIE VAN ELK A AR , VAN ELK A ARS 

VAKGEBIED?

AB: “Mijn werk is breder dan het ziekenhuis, het gaat over 
biomedische wetenschappen, dus ook over laboratoriumonder-
zoek en dierproeven. Ik werk ook veel samen met diergenees-
kundig onderzoekers. Dat was wel wennen. Het duurde echt 
even voor ik doorhad dat ze, als ze praatten over ‘patiënten’, 
dieren bedoelden, niet mensen.”
“Als biomedisch ethicus moet ik vaak afwegen wat je met 
dieren mag doen voor de gezondheid van mensen. Mag je bij-
voorbeeld muggen massaal genetisch veranderen om versprei-
ding van malaria tegen te gaan? Dan denk je veel na over de 
intrinsieke waarde van dieren.”
“Uiteindelijk komen Franck en ik van een vergelijkbare op-
leiding en onderzoeksschool. Qua theorie zijn de verschillen 
minder groot dan mensen denken. Er zijn wetenschappelijke 

tijdschriften waar we beiden in publiceren. We gaan allebei naar het 
tweejaarlijkse World Congress of Bioethics . Met wat bijscholing 
zouden we denk ik elkaars eerstejaarscolleges kunnen overnemen.”

EEN GROOT VERSCHIL IS DAT DIERENARTSEN SOMS DIEREN 

GEZOND HOUDEN DIE UITEINDELIJK WORDEN GESL ACHT.

FM: “Dat mensen de patiënten van de dierenarts gebruiken voor 
hun eigen doelen, voor voedsel, gezelschap of onderzoek, roept 
specifieke ethische vragen op. Over diergebruik voor onderzoek 
zeggen we nu: dat mag niet zomaar. Over bredere vragen naar de 
morele status van dieren, en in hoeverre je dieren mag gebruiken, 
zie je steeds vaker discussie ontstaan. Dat maakt het vakgebied 
interessant.”

AB: “Aan de humane kant zijn er inspirerende discussies over welke 
entiteiten morele status hebben. Niet over personen, daarvoor 
gelden universele mensenrechten, maar over embryo’s, foetussen en 
humaan lichaamsmateriaal. Het recht kent alleen personen en din-
gen, maar bewerkt weefsel van een patiënt, bijvoorbeeld een cellijn, 
past in geen van beide categorieën. Als je het al zou zien als een 
ding, dan nog heeft het ziekenhuis er géén eigendomsrechten over.”
“Dat roept vergelijkbare vragen op als in de veterinaire ethiek, want 
ook dieren passen niet goed in de vakjes, ook al worden ze helemaal 
behandeld als ding. Misschien moeten we het recht, de ethiek en 
onze taal uitbreiden met een derde, hybride categorie, iets tussen 
mensen en dingen in.”

"De verschillen zijn vaak  
minder groot dan we denken" 

Franck Meijboom (FM): “Bij het opstellen van onze veteri-
naire eed hebben we met meer dan een schuin oog naar de 
Nederlandse artseneed gekeken. Ook als dierenarts ben je 
er primair voor de patiënt, het dier. Maar daarnaast heb je 
ook sterk te maken met de cliënt, de diereigenaar. Dat levert 
andere ethische dilemma’s op dan in de humane geneeskun-
de, en daarnaast heeft de dierenarts ook te maken met een 
samenleving die allerlei dingen verwacht.” 

Annelien Bredenoord (AB): “Ook de artseneed is tegenwoor-
dig, veel meer dan vroeger, een contract met de maatschap-
pij. De eed van Hippocrates, met bijvoorbeeld bepalingen 
over wat de leerlingarts voor de oudedagsvoorziening van de 
leermeester moet doen, was toch wat ouderwets.”

“ 
FM: “Er is een trend om sommige mensapen als personen te 
behandelen, maar het formuleren van een tussencategorie is 
ingewikkeld. Er is een enorme diversiteit, van insecten en 
vissen tot muizen en apen. Wat bepaalt welke dieren in de tus-
sencategorie mogen? Hoe slim ze zijn? Of dat wij ons in hen 
kunnen herkennen, ons aan ze kunnen hechten?”

AB: “Dat zijn precies de discussies die wij hebben over de 
morele status van embryo’s. Je kunt verdedigen dat een em-
bryo begint met een heel lage zelfstandige morele status en 
pas beschermwaardigheid krijgt als ontwikkelde foetus. Voor 
mij zijn zelfbewustzijn en het vermogen om te kunnen lijden 
doorslaggevende kenmerken voor morele status. Maar als je 
die criteria serieus neemt, komen sommige diersoorten ook in 
aanmerking. Ik vind het soms gek dat we menselijke embryo’s 
beter beschermen dan zulke dieren. Als we het consequenter 
zouden doordenken, zouden we er denk ik anders mee om 
moeten gaan.”

AB: “In de humane geneeskunde gaan veel ethische discussies 
over proportionaliteit. Hoeveel van iets heb je nodig om een 
doel te bereiken? Je mag niet meer embryo’s of dieren gebrui-
ken voor onderzoek dan echt noodzakelijk. Zo’n benadering 
zou je ook kunnen toepassen op bijvoorbeeld het houden van 
dieren voor vlees. Is het proportioneel meer dieren te houden 
dan voor ons dieet en onze overleving noodzakelijk is?”
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FM: “Aan de veterinaire kant staat proportionaliteit minder  
centraal. Het houden van dieren zit nog grotendeels in het 
privédomein, buiten bereik van regelgeving. Het schuift wel op 
richting het publieke domein -- voor proefdieren bestaan nu al 
strenge overheidsregels. Maar bijvoorbeeld de aanschaf van een 
beagle zit nog helemaal in het privédomein.”
“Gezondheidszorg zit in het publieke domein. Voeding daar-
entegen is nog privé, daar beslissen mensen helemaal zelf over. 
Daarom knettert het ook zo in debatten over vlees eten en vega-
nisme.”

VOOR MENSEN KENT ONS L AND ÉÉN SOORT 

GEZONDHEIDSZORG, MA AR IN DE DIERGENEESKUNDE 

SPENDEERT DE ÉÉN TONNEN A AN EEN ZIEK RENPA ARD 

EN K AN EEN K WAKKELENDE HOND IN EEN ARME WIJK 

HET VERGETEN.

FM: “Dat is voor dierenartsen een lastige discussie. Als na de 
diagnose een dure behandeling nodig is maar de eigenaar wil of 
kan dat niet betalen, blijft euthanasie vaak over als ‘behandel- 
optie’. Daar voelt iedereen zich dan rot bij. En dan praat ik niet 
over mensen die zeggen: ik ga op vakantie dus ik wil van mijn 
dier af. Daar kun je als dierenarts, nu ook met de eed in de hand, 
van zeggen: sorry, daar zijn we niet voor.”

IN DE HUMANE GEZONDHEIDSZORG IS HET BEHEERSEN 

VAN ZORGKOSTEN EEN BEL ANGRIJK AGENDAPUNT. K AN 

DE DIERGENEESKUNDE DA AR IETS VAN LEREN?

AB: “Critici van het Nederlandse gezondheidszorgstelsel zeggen 
vaak: ‘het is een markt geworden’, maar de vergelijking met 
de diergeneeskunde laat goed zien dat onze gezondheidszorg 
helemáál geen markt is maar een sterk gereguleerd publiekprivaat 
stelsel, gebaseerd op solidariteit.”

FM: “Je ziet wel dat ook in de diergeneeskunde nu discussie over 
medicalisering en overbehandeling gevoerd wordt. Waar  

dierenartsen voorheen zeiden: ‘Uw hond is tien jaar oud, hij 
heeft kanker, we stoppen ermee,’ zijn er nu ook dure  
behandelmogelijkheden. Wij krijgen ook de discussie: hoe ver  
ga je door? Moet je MRI-scans aanbieden? Het zijn vragen die 
aan de humane kant in de jaren negentig al opkwamen.”

AB: “Een andere parallel zie ik in het werk van onze Beraads-
groep Voortplantingsgeneeskunde. Sommige aanvragen voor ivf 
gaan langs die ethische commissie, bijvoorbeeld als een ernstige 
erfelijke ziekte in het spel is, of meerdere kinderen in een gezin 
al uit huis zijn geplaatst. Dan doen we een rudimentaire test: zal 
dit kind straks een voldoende kwaliteit van leven hebben?”
“In mijn studietijd in Leiden waren er studentenhuizen die  
dieren hielden. Als de kat ziek was, moesten ze geld inzamelen 
voor een basisbehandeling. Als we dieren ook een zekere morele 
status toeschrijven, moeten we misschien ook een rudimentaire 
test hebben voor het houden van dieren. Maar uiteindelijk  
moeten ouders en diereigenaren zichzelf natuurlijk afvragen: 
kunnen wij een kind opvoeden, kunnen wij wel dieren houden?”

GROEIEN DE T WEE VELDEN NA AR ELK A AR TOE? 

AB: “Er spelen vaak vergelijkbare vragen – niet behandelen, 
grenzen aan technologie, bekostiging, onderzoeksethiek - maar 
de wetenschappelijke inhoud en de context blijven heel verschil-
lend. Je moet goed ingewerkt en geïnformeerd zijn voordat je 
een zinnige opmerking kunt maken over elkaars vakgebied.”

FM: “Voor de theorie trekken wij dezelfde boeken uit de kast, 
maar als we in een commissie zitten, gebruiken de diergenees-
kunde en de humane geneeskunde toch verschillend jargon. Als 
we de ethiek meer samen willen brengen, zullen we ook beter 
elkaars taal moeten leren spreken.”  

TEKST: PETER VERMEIJ | BEELD: BAS NIEMANS

‘Voor veel kinderen  
is er geen behandeling,  
zij overlijden jong’

“ 
Als kinderarts in het Wilhelmina Kinderzieken-

huis in Utrecht ziet Sabine Fuchs veel kinderen 

met stofwisselingsziekten. Bij de meeste van hen 

functioneert de lever niet voldoende. Voor veel van 

die kinderen is een levertransplantatie echter geen 

optie. Samen met dierenarts en wetenschapper 

Hedwig Kruitwagen van de faculteit Diergenees-

kunde probeert Fuchs de medische mogelijkheden 

voor leverpatiënten te verbeteren. Als onderdeel 

van hun onderzoek voerden de twee een lever-

stamceltransplantatie uit bij zes honden die leden 

aan ‘koperstapeling’ in de lever. Twee onderzoekers 

over hun gezamenlijke droom om honden én  

mensen met leveraandoeningen te kunnen helpen.
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Kruitwagen: “In Nederland zijn er zo’n 7500 honden met 
een leveraandoening. Dertig procent daarvan heeft door 
een erfelijke afwijking last van koperstapeling. Hun lichaam 
kan koper niet afvoeren, waardoor het zich ophoopt in de 
lever. Na een aantal jaren bevat de lever zoveel koper dat hij 
ontstoken raakt en niet meer voldoende functioneert. Zonder 
behandeling overleven die honden het niet.” 

Vergelijkbare stofwisselingsziekten komen ook bij kinderen 
voor, vertelt Fuchs. “Er zijn in Nederland meer dan 
tienduizend gezinnen waarin één of meer kinderen lijden 
aan een stofwisselingsziekte. Voor veel van die kinderen is er 
nog geen behandeling. Zij raken verstandelijk en lichamelijk 
beperkt en overlijden jong. Daar wil ik iets aan veranderen.”

WACHTEN OP NIEUWE LEVER  

De potentiële behandeling waar Fuchs en Kruitwagen nu 
onderzoek naar doen, transplantatie van leverstamcellen, 
zou in de toekomst transplantatie van leverweefsel kunnen 
vervangen. Dat zou voor kinderen grote voordelen hebben. 
Fuchs: “Om te beginnen is er een wachtlijst voor nieuwe 
levers. Veel patiënten moeten wachten tot hun gezondheid 
verslechtert om in aanmerking te komen voor een lever. 
Dat is verschrikkelijk. Sommige kinderen kunnen geen 
nieuwe lever krijgen omdat ze ook klachten hebben in  
andere organen, of juist al te ziek zijn.”
“Van leverstamcellen kunnen we in het laboratorium grote 
hoeveelheden opkweken. Beschikbaarheid zou dan geen 
probleem meer zijn. Ook zou het een groot voordeel zijn dat 
we stamcellen via een bloedvat kunnen toedienen, in plaats 
van tijdens een grote operatie. Daardoor zouden veel meer 
patiënten in aanmerking komen voor een behandeling.”

EFFIC IËNTIE VAN TR ANSPL ANTATIE VERBETEREN

Transplantatie van stamcellen is nu echter nog niet efficiënt 
genoeg voor behandeling, blijkt uit het werk van Fuchs en 
Kruitwagen. Kruitwagen: “Samen met een collega bij de 

faculteit Diergeneeskunde, moleculair bioloog Bart Spee, 
transplanteerden we ongeveer een miljard gezonde stamcellen 
in de lever van de zes honden. Dat is één procent van het 
totaal aantal cellen in een hondenlever. We hoopten dat de 
gezonde stamcellen zich gingen delen, en dat ze de zieke 
cellen zouden overwoekeren.” 
Helaas voor de onderzoekers gebeurde dat niet. Na twee jaar 
vonden ze nog maar een klein deel van de getransplanteerde 
cellen terug in de lever. “Dat was een tegenvaller”, vertelt 
Fuchs. “De efficiëntie van de transplantatie moet nog flink 
omhoog. Dat is ons grootste doel.” Ze benadrukt wel dat het 
niet nodig is om honderd procent van de lever te herstellen. 
“Bij stofwisselingsziekten, zoals de ziekte van deze zes 
honden, is vaak maar vijf tot tien procent leverfunctie nodig 
om de symptomen van de patiënt te behandelen. We zouden 
dus de ziekte kunnen behandelen door slechts een klein deel 
van de levercellen te vervangen.”

VIJF JA AR

Dat de transplantatie van de stamcellen bij zes honden lukte, is 
een mooie stap. Kruitwagen: “We namen een kleine biopt uit 
de lever van de honden. In het lab selecteerden we stamcellen, 
corrigeerden daarin de genafwijking en stimuleerden ze om 
zich heel vaak te vermenigvuldigden. Toen we ongeveer een 
miljard gezonde cellen hadden, plaatsten we de cellen terug in 
de lever van dezelfde hond.” De transplantatie lukte en bleek 
veilig: er traden geen complicaties op. “Als het in de toekomst 
zou lukken om de efficiëntie te verhogen, zouden we deze 
techniek ook kunnen vertalen naar de mens. Honden lijken 
qua lichaamsgewicht en leverfunctie op kinderen.”
Fuchs heeft er vertrouwen in. “Ik geloof echt dat het moet 
kunnen. De samenwerking op het gebied van regeneratieve 
geneeskunde tussen onderzoekers in de humane en veterinaire 
geneeskunde geeft een fantastische kruisbestuiving. Ik hoop 
dat ik over vijf jaar de eerste patiënt kan behandelen met een 
leverstamceltransplantatie.”  

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: IVAR PEL, BAS NIEMANS

‘Transplantatie van leverstamcellen:  
toekomstdroom voor kinderen én 

honden met erfelijke ziekten’
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Personalized medicine  
voor honden
Waarom onderzoek  
naar honden met  
bijniertumoren  
ook veel oplevert 
voor humane  
geneeskunde

Bij mensen en honden komt het syndroom van Cushing 

voor, een aandoening waarbij de bijnierschors teveel van het 

hormoon cortisol produceert. De huidige behandelingsopties 

zijn niet optimaal. Daarom onderzocht Karin Sanders in haar 

promotieonderzoek drie nieuwe groepen medicijnen. We 

spraken met Sanders en haar begeleider Sara Galac.

Het syndroom van Cushing kan twee verschillende oorzaken hebben. 
Meestal is de oorzaak een goedaardige tumor in de hypofyse (een 
klier in de hersenen) die teveel van het hormoon ACTH aanmaakt. 
ACTH stimuleert de bijnierschors om cortisol te produceren. De 
huidige therapie is gericht op het remmen van cortisolproductie, 
maar remt ook de productie van andere hormonen, met bijwerkingen 
tot gevolg. In vijftien tot twintig procent van de gevallen van 
Cushing komt de overproductie van cortisol door een tumor in de 
bijnierschors zelf. Omdat deze tumoren vaak kwaadaardig zijn, heeft 
operatief verwijderen de voorkeur. Meestal is nabehandeling met 
medicijnen gewenst. Er is daarom behoefte aan nieuwe, specifiekere 
medicijnen.

NIEUWE A ANPAK

De medicijnen die Sanders onderzocht blijken veel potentie te 
hebben. Een van de medicijnen blokkeert de plekken waar ACTH 

kan binden op de bijnierschors. De andere twee medicijnen 
remmen direct de productie van cortisol.
Sanders: “Ik voorzie dat we in de toekomst een combinatie van 
de medicijnen gaan gebruiken. Dan hoeven patiënten van beide 
middelen minder te gebruiken en zijn er minder bijwerkingen.” 
Ook heeft Sanders onderzoek gedaan naar voorspellende 
factoren voor het verloop van het ziekteproces bij 
bijnierschorstumoren. Het blijkt mogelijk om op basis van de 
tumor in te schatten of een hond baat heeft bij medicamenteuze 
nabehandeling. “Dit is een nieuwe aanpak”, vertelt Galac. “We 
gaan richting personalized medicine bij de hond.”  

DE HOND ALS MODEL

Voordat Sanders de medicijnen kon testen, onderzocht ze hoe 
de productie van bijnierschorshormonen bij honden verloopt. 
“We gingen ervan uit dat bij de productie dezelfde enzymen 
zijn betrokken als bij de mens; dat staat in alle tekstboeken. 
Maar wij hebben ontdekt dat er wel degelijk verschillen zijn.” 
Die ontdekking opent de weg voor het ontwikkelen van een 
specifiekere behandeling van het syndroom van Cushing.
Ondanks kleine verschillen is de hond voor het syndroom van 
Cushing een uitstekend model voor de mens. De achtergrond, 
het ziektebeeld en de diagnostiek van de aandoening vertonen 
grote overeenkomsten, maar bij honden komt de ziekte 1000 
keer vaker voor. Er is daardoor veel meer materiaal van honden 

“ 
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beschikbaar voor onderzoek dan in de humane geneeskunde.
Galac: “Als wetenschappers bij de mens een nieuwe therapie 
willen testen, duurt het jaren voor ze uitspraken kunnen doen. 
Terwijl wij dat misschien al binnen een jaar kunnen.” 
Sanders en Galac benadrukken dat de honden in hun onderzoek 
geen proefdieren zijn. Sanders: “Het zijn onze patiënten, in 
eerste instantie willen we hún leven beter maken. Gelukkig is de 
informatie uit ons onderzoek ook nuttig voor de mens.”

“De honden zijn onze patiënten, in  
eerste instantie willen we hún leven beter  
maken. Gelukkig is ons onderzoek ook  

nuttig voor de mens”

PROEFDIERVRIJ ONDER ZOEK 

Voor het onderzoek is tumorweefsel nodig. De twee 
onderzoekers hebben daarvoor een belangrijke wisselwerking. 
“Ik vorm de link met de kliniek en Sanders is de expert in het 
lab”, aldus Galac. “Wanneer ergens in Europa een hond wordt 
geopereerd aan een bijniertumor, probeer ik het weefsel naar 
de faculteit te halen.” Hier kunnen Sanders en Galac cellen uit 
kweken, zodat ze geen proefdieren nodig hebben. Binnen de 
diergeneeskunde is de faculteit wereldwijd de enige die dat is 
gelukt. “Bijniercellen gedragen zich anders dan andere cellen. 
Het duurde vijf jaar voordat we succes hadden,” zegt Galac.
Met de gekweekte cellen kan Sanders vervolgens het onderzoek 

doen. “Daarna kijken we samen wat haar bevindingen betekenen 
voor de patiënten.”

FARMACEUTISCHE PIONIER

Ook de farmaceutische industrie is geïnteresseerd in de 
gekweekte cellen als proefdiervrij model. Een van de grote 
farmaceutische pioniers op het gebied van hormonen ontwikkelt 
blokkers van de ACTH-bindingsplaatsen op de bijnierschors 
voor mensen met het syndroom van Cushing, en wil die graag 
eerst testen op onze faculteit. 
Sanders: “De blokkers uit mijn onderzoek zijn peptiden. 
Het lichaam breekt dit type stoffen af in de maag, waardoor 
patiënten dit niet oraal kunnen innemen. De stoffen van het 
farmaceutische bedrijf zijn geen peptiden, wat de toepasbaarheid 
in de kliniek enorm kan verbeteren.”

L INK MET DE MENS

De komende twee jaar zal Sanders als postdoc verder onderzoek 
doen naar bijnierschorstumoren. “We willen graag de link met 
de mens maken,” licht Sanders toe. Sinds kort werkt ze samen 
met het Prinses Maxima Centrum. “Zij hebben veel ervaring 
met het kweken van organoïden, een soort mini-orgaantjes. 
Ik ga proberen organoïden te kweken met de bijnierschors van 
honden. Als dat lukt hebben we daar veel aan voor honden, 
maar de kans is groot dat het ook potentie heeft voor mensen. 
Samenwerking met de humane geneeskunde kan zo een win-
win situatie opleveren.” 

TEKST: LISA DIETZ | BEELD: BAS NIEMANS

Karin Sanders is op 16 mei cum laude gepromoveerd. 
Dat is een bijzondere prestatie; minder dan vijf procent 
van de promovendi in Nederland krijgt het predicaat 
cum laude toegekend.

“Onze samenwerking met het  
Prinses Maxima Centrum kan een  

wederzijds voordeel opleveren”



” 


