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De mastermind onderzoeksmethode: het kraken van de code 
 
 
Mijnheer de Rector Magnificus, beste collega’s, dierbare vrienden, familie, zeer gewaardeerde 
toehoorders, 
 
Als ik u zou vragen of u oud zou willen worden, dan zullen velen van u zeggen: ja, maar dan 
wel gezond. Gezond zijn of je gezond voelen is een heel belangrijk goed, en het behoud of 
terugkrijgen daarvan is heel wat waard. We kunnen zeker een bijdrage leveren aan onze 
gezondheid door gezond te leven, en hebben daarmee in eerste instantie een grote eigen 
verantwoordelijkheid in het verkleinen van onze kans om ziek te worden. Maar er is geen 
garantie. Iedereen kan ziek worden. Een deel van die ziekten kan vanzelf overgaan. Een ander 
deel zal behandeld moeten worden met medicijnen, voor korte duur als de ziekte echt 
opgelost kan worden, of voortdurend om in elk geval de symptomen van de ziekte te 
onderdrukken.  
 
Een belangrijke categorie van aandoeningen zijn de hersenaandoeningen. Voorbeelden zijn 
epilepsie, depressie, trauma, beroerte, hersentumoren, de ziekte van Parkinson en de ziekte 
van Alzheimer. Ik hoef u, denk ik, niet te vertellen dat de gevolgen van hersenaandoeningen 
groot kunnen zijn. Bij menig hersenaandoening verandert het functioneren van de hersenen 
en daarmee de vaardigheden van een persoon. In bepaalde gevallen kan dit leiden tot 
veranderingen in gevoel, in gedrag, in geheugen, en zelfs in persoonlijkheid of karakter. Dat 
heeft dus een grote impact, niet alleen op de persoon met de hersenaandoening zelf, maar 
ook op de naasten en op de sociale omgeving. Helaas kunnen de meeste hersenaandoeningen 
niet adequaat behandeld worden.  
 
Er valt dus nog veel te doen. 
 
De hersenen hebben mij altijd gefascineerd. Dit intrigerende orgaan bestuurt al onze functies. 
Het maakt ons ook zoals we zijn. Het bepaalt onze persoonlijkheid. Zowel het ontzag voor de 
normale werking van hersenen als de veelal ontluisterende consequenties van vele 
hersenaandoeningen brachten mij ertoe om toegewijd hersenonderzoek te doen met als doel 
hersentherapieën te helpen verbeteren. 
 
In deze oratie zal ik u proberen te overtuigen van de noodzaak om in het onderzoek en in de 
ontwikkeling van hersenmedicijnen veel meer aandacht te geven aan de tijdsafhankelijkheid 
en de onderlinge samenhang van de vele lichaamsprocessen die de werking van medicijnen 
bepalen.  
 
 
De hoofdrolspelers in de werking van een medicijn voor de hersenen 
 
Na het toedienen van een medicijn moet een medicijn allereerst op zijn werkplek kunnen 
komen. Vervolgens kan het daar aan de slag gaan en een invloed te hebben op 
lichaamsprocessen, die uiteindelijk met elkaar het effect van het medicijn bepalen.  
Medicijnen kunnen zich in het lichaam vrij gemakkelijk tussen bloed en weefsels bewegen 
door een proces dat diffusie heet. Dat werkt zoals een beetje kleurstof in een glas water; 
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langzaam kleurt het hele water totdat de concentratie van de kleurstof overal hetzelfde is. De 
hersenen zijn echter beschermd; de bloedvaten van de hersenen vormen de bloed-
hersenbarrière. Slechts kleine stoffen en medicijnen kunnen via diffusie de bloed-
hersenbarrière passeren. Afhankelijk van de medicijneigenschappen gaat dat sneller of 
langzamer. Andere medicijnen moeten actief door de bloed-hersenbarrière (afgekort: BBB) 
getransporteerd worden, willen ze in de hersen terecht kunnen komen.  Verder zijn er vele 
lichaamscomponenten waar medicijnen aan kunnen binden. Zo kunnen medicijnen in het 
bloed gebonden worden aan grote bloedeiwitten. Als medicijnen gebonden zijn aan die grote 
bloedeiwitten kunnen ze de BBB niet meer passeren. 
 
Dus is het van belang te weten wat die ongebonden medicijnconcentraties zijn. Dat moeten we 
even vasthouden. 
 
Eenmaal in de hersenen is er een ingewikkeld samenspel van diffusie, transport door 
vloeistofstromen, en actief transport, dat samen bepaalt of een medicijn op het juiste 
moment, met de juiste concentratie op de juiste werkplek kan komen. Maar het kan ook op 
de onbedoelde plek uitkomen, waardoor er bijwerkingen kunnen ontstaan. Verder kan een 
medicijn zich in de hersenen ook binden aan hersencomponenten. In dat geval is het dus niet 
beschikbaar voor binding aan de werkplek, en kan het niet werken.  
 
Ook hier zijn dus weer de ongebonden medicijnconcentraties van belang.  
 
U bent mogelijk de tel al kwijt, maar het belangrijkste om nu te onthouden is, dat ongebonden 
medicijnconcentraties worden bepaald door vele lichaamsprocessen die tegelijkertijd 
plaatsvinden en onderling afhankelijk zijn.  
 
Laten we het even vergelijken met een sportteam. Voor een wedstrijd moeten de spelers op 
een bepaalde plaats zijn, de sporthal, op het moment van de wedstrijd, en moeten ze met 
voldoende spelers zijn om de wedstrijd te kunnen spelen. En spelers die in de kantine aan de 
bar hangen, en dus niet in de sporthal zijn, doen niet mee aan de wedstrijd. 
 
 
Het belang van de juiste metingen – meten is weten 
 
Na mijn studie Biofysische chemie in Groningen voerde ik mijn promotieonderzoek hier in 
Leiden uit. Dit onder begeleiding van Prof. Meindert Danhof, Prof. Douwe Breimer, en Dr. Bert 
de Boer. Mijn doel was te onderzoeken of de microdialysetechniek gebruikt zou kunnen 
worden voor het meten van ongebonden medicijnconcentraties in de hersenen, om daarmee 
het  BBB-transport van het medicijn te bepalen.  
 
De microdialysetechniek maakt gebruik van een heel klein buisje. Door dit buisje kunnen we 
een vloeistofstroom laten lopen, naar het uiteinde en weer terug. Aan het uiteinde van het 
buisje zit een membraan met kleine gaatjes. Daardoor kunnen alleen kleine stoffen vanuit de 
omgeving het buisje binnenkomen. Als kleine stoffen binnenkomen, zal de vloeistofstroom de 
stoffen meevoeren. Die vloeistofstroom wordt achtereenvolgens in fracties opgevangen. In 
elk van die fracties wordt vervolgens de stofconcentratie gemeten. Dat kan dus het medicijn 
zijn. In dat geval verkrijgen we informatie over het tijdsverloop van de ongebonden medicijn-
concentratie op een bepaalde plaats in de hersenen. 
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Het inbrengen van dat kleine microdialysebuisje in de hersenen van kleine proefdieren vereist 
zeer verfijnde microchirurgische handelingen. Ook moeten er kleine canules in de bloedvaten 
worden aangelegd. Daarna moet het proefdier een herstelperiode hebben.  
Tijdens het experiment kan via de ene canule een medicijn in het bloed worden toegediend. 
Via de andere canule kunnen bloedmonsters worden afgenomen. Tegelijkertijd worden ook 
de microdialysemonsters verzameld. Tijdens dit experiment kan het proefdier gewoon vrij 
bewegen, eten, drinken, en slapen. Met dit experiment verkrijgen we uit 1 en hetzelfde 
proefdier veel met elkaar samenhangende informatie, en hebben we dus veel minder 
proefdieren nodig. 
 
Ik hoor u denken:  maar als je een dergelijk buisje in de hersenen inbrengt dan heeft dat toch 
schade tot gevolg? En dan meet je mogelijk iets wat je niet bedoelt te meten.  
 
Heel goed!  
 
Dat was precies de vraag die ik met mijn promotieonderzoek wilde beantwoorden: is de 
microdialyse techniek wel geschikt om BBB-transport te meten of is dat BBB-transport 
beïnvoedt door het inbrengen van het buisje?  
Daarvoor heb ik een aantal onderzoeken gedaan en de microdialysetechniek kwam er 
glansrijk door. Deel van dit onderzoek werd verricht in samenwerking met Dr. Alfred Schinkel, 
Dr. Jan Wijnholds en Prof. Piet Borst; de toponderzoekers van het Nederlands Kanker 
Instituut. Zij hadden genetisch gemodificeerde muizen, waarmee wij onderzoek konden doen 
aan actieve BBB-transportsystemen. 
 

 
Even terug in de tijd 
 
In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, werd microdialyse eigenlijk alleen gebruikt voor het 
meten van lichaamseigen stoffen die voor de signaaloverdracht tussen hersencellen kunnen 
zorgen. Dit zijn de zogenaamde neurotransmitters.  
Medicijnen kunnen deze neurotransmitter-concentraties veranderen, en daarmee de werking 
van de hersenen beïnvloeden. In vele onderzoeken werden de neurotransmitter-
concentraties gemeten voor en na het toedienen van een medicijn. Echter, dergelijke effecten 
werden niet in verband gebracht met de ongebonden medicijn-concentraties in de hersenen. 
Als je voor een bepaald medicijn veranderingen in de neurotransmitter-concentraties meet, 
weet je dus niet door welke ongebonden medicijnconcentratie in de hersenen dit tot stand is 
gebracht. Dus heb je zo geen inzicht in de werkingsmechanismen van het medicijn verkregen. 
Als er bijvoorbeeld geen effect is, weet je niet of dit komt omdat het medicijn niet in de 
hersenen kan komen, of omdat dat het medicijn niet werkt.  
Dat wilden wij dus juist wel weten en dus meten.  
 
Het kwantitatief meten van medicijn-concentraties in de hersenen met de microdialyse-
techniek was revolutionair, maar toch was het gebruik ervan niet groot. Velen vonden het té 
complex. Voor het meten van neurotransmitters kon je immers altijd eenzelfde analyse 
gebruiken. Voor het kwantitatief meten van medicijnconcentraties in bloed en microdialysaat, 
moest je voor elk medicijn nieuwe analyses ontwikkelen. Vele onderzoekers gaven er daarom 
de voorkeur aan niet zo ingewikkeld te doen. Daarnaast waren er ook vele onderzoekers die 
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het  kwantitatief meten van ongebonden medicijnconcentraties - in eerste instantie wellicht-  
niet goed konden inschatten.  
 
Met Prof. Margeretha Hammarlund-Udenaes van de Universiteit van Uppsala in Zweden heb 
ik vele discussies over het BBB-transport van medicijnen gehad. Mijn microdialyseresultaten 
gaven nieuwe inzichten in de mechanismen van BBB-transport, en oude paradigma’s konden 
over boord gegooid worden. Zo werd er eerder bijvoorbeeld geen expliciet onderscheid 
gemaakt tussen de snelheid en mate van BBB-transport. Met andere woorden; er werden 
appels met peren vergeleken.  
 
De betekenis van de snelheid van BBB transport hoef ik wellicht niet uit te leggen. Zo kunt u 
zich wel voorstellen dat we tegen een migraine aanval een medicijn willen hebben dat snel 
werkt, dus snel in de hersenen kan komen. Echter die snelheid voor het bestrijden van een 
chronische hersenaandoening, zoals schizofrenie, veel minder relevant.  
 
De mate van BBB-transport is een verhouding bij evenwicht. Namelijk de verhouding tussen 
de ongebonden medicijn-concentraties in de hersenen en die in het bloed. Als er alleen 
diffusie plaatsvindt, en de ongebonden medicijnconcentratie in het bloed constant wordt 
gehouden, dan worden uiteindelijk de ongebonden medicijnconcentraties overal gelijk. Dan 
zal deze verhouding gelijk zijn aan 1. Dus overal gelijke ongebonden concentraties, of dat nu 
kort of lang duurt door die snel of langzaam transport over de BBB. Maar voor medicijnen die 
door actieve transporters de hersenen uitgepompt worden, zal die verhouding dus kleiner zijn 
dan 1. Daar moet je dus wel rekening mee houden als je de juiste hersenconcentraties wilt 
bereiken. 

 
 
Een andere korte flash back 
 
Aan het einde van de vorige eeuw waren Margareta en ik op een congres in Tenerife, het  
“Monitoring Molecules in Neuroscience”. Erik en Sjoerd waren mee. Sjoerd nog in de 
verpakking. Margareta en ik stonden daar in een hoek, bij onze posters met onze resultaten 
over het BBB-transport van een aantal medicijnen, gemeten met microdialyse. Er was eigenlijk 
geen aandacht voor.  
Dat was het moment waarop we besloten dat dit anders moest. Zo zijn we begonnen met het 
organiseren van de internationale symposia over “kwantitatieve microdialyse in 
medicijnonderzoek en ontwikkeling”. We hebben daarmee een gemeenschap van 
kwantitatieve microdialyse wetenschappers gevormd. Deze is nog steeds actief. Volgend jaar, 
in juni 2020, vindt alweer het 9e Symposium plaats, in Berlijn.  
 
Samengevat was het revolutionaire van de microdialysetechniek dat het informatie kan 
verschaffen over het tijdsverloop van ongebonden medicijnconcentraties in de hersenen, 
waarmee je het BBB-transport van medicijnen kunt bepalen. Daarmee kwamen we een grote 
stap vooruit, en kon er veel mechanistisch inzicht verkregen worden in de processen die het 
BBB transport van medicijnen bepalen. Ook konden de processen die vervolgens de verdeling 
van medicijnen binnen de hersenen bepalen, dus ook naar de werkplek, verder in kaart 
worden gebracht.  
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Ik moet toegegeven dat voor het kwantitatief meten van medicijnconcentraties in de hersenen 
je wel heel wat moet doen. Eerlijkgezegd werd ik er zelf ook wel eens moe van. Maar dan heb 
je ook wat! Dat zal ik u later verder duidelijk maken. 
 
Daarnaast zijn Margareta en ik begonnen met de jaarlijks terugkerende cursus over het “BBB 
transport in medicijnontwikkeling: principes, meetmethodes, en invloed van ziekten”. Deze 
cursus staat bol van belangrijke nieuwe inzichten en wordt zonder uitzondering extreem hoog 
gewaardeerd. Dit jaar hebben we ons jubileum met de 10e cursus die in Oktober in Uppsala zal 
plaatsvinden.  
 
 
Overvulde behoefte aan betere hersenmedicijnen 
 
Zoals eerder gezegd, kunnen de meeste hersenaandoeningen momenteel niet adequaat 
behandeld worden. Daarnaast hebben we te maken met een groeiend aantal mensen met 
hersenziekten. Laten we dementie, volkziekte nr 1, als voorbeeld nemen. Op dit moment zijn 
er in Nederland ruim een kwart miljoen mensen met dementie. Ondanks het feit dat we meer 
weten over hoe we, door een gezonde levenstijl, deze ziekten kunnen helpen voorkomen, zal 
toch dit aantal de komende jaren sterk toenemen door het toenemend aantal ouderen. Er is 
dus een grote behoefte aan goede medicijnen voor dementie, maar ook voor vele andere 
hersenaandoeningen.  
 
Problemen in de ontwikkeling van hersenmedicijnen 
 
De ontwikkeling van medicijnen voor hersenaandoeningen is een van de meest uitdagende 
taken voor de farmaceutische industrie. Daarvoor:  
1. Moet je weten wat er anders is, of wat er veranderd is in de hersenen van een patiënt met 

de hersenaandoening- dus moet je inzicht in de ziekte hebben 
2. Moet je weten wat de werkplekken zijn waar hersenprocessen op dusdanige manier 

kunnen beinvloedt worden dat ze weer normaler kunnen verlopen. 
3. Moet je het medicijn maken wat op die werkplek voor die beïnvloeding kan zorgen, en  
4. Moet dit medicijn op het juiste moment, op de juiste werkplek, de juiste concentratie 

hebben om daarmee de juiste invloed te hebben.  
Dit betekent dat er voor de ontwikkeling van goede medicijnen voor hersenaandoeningen 
voldoende kennis en begrip moet zijn op al deze vier punten. Het is daarin cruciaal de 
tijdsafhandelijkheid en de onderlinge samenhang van alle processen die hierin een rol spelen 
voldoende te begrijpen. Dat begrip hebben we onvoldoende. 
 
We kunnen ongerust stellen dat de ontwikkeling van hersenmedicijnen problematisch is.  
 
U vraagt zich natuurlijk af: “Waarom gaat het zo vaak mis? “. Een hele goede vraag! 
Ik ga dat proberen te beantwoorden.  
 
Allereerst hebben we onvoldoende inzicht in de processen die een rol spelen in onstaan en 
verdere ontwikkeling van vele hersenaandoeningen. Hierin spelen onderliggende genetische, 
fysiologische, neurochemische, neurodegeneratieve -en ontstekingsprocessen vaak 
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tegelijkertijd een rol. De bijdrage van elk van deze ziekteprocessen kan verder tussen 
patiënten sterk verschillen. Het is dus complex. 
 
Daarnaast kan de diagnose van bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en de ziekte van 
Alzheimer pas in een relatief laat stadium van de ziekte gesteld worden. Vaak is er al zoveel in 
de hersenen veranderd dat de kans op genezing van de ziekte nihil is. Op zijn best kan de 
verdere ontwikkeling van de ziekte vertraagd worden, of kunnen alleen nog symptomen van 
de ziekte worden onderdrukt. Het is dus belangrijk te onderzoeken wat er nu in een vroeg 
stadium misgaat. Dan kunnen we waarschijnlijk nog echt ingrijpen.  
 
Dan de vraag: wat moeten we eigenlijk aanpakken? Als we al een proces hebben gevonden 
dat in een hersenziekte ontspoord is, hoe kunnen we deze ontsporing tegengaan of teniet 
doen. Waarop moeten we ingrijpen? En ook, wanneer er zoveel processen tegelijkertijd een 
rol spelen, hoe groot is dan de kans dat we succesvol zullen zijn door slechts 1 proces aan te 
pakken? 

 
En, hoe weten we verder of het medicijn op het juiste moment, op de juiste plaats, met de 
juiste concentratie terechtkomt? Komt het medicijn er te weinig, teveel, of precies genoeg? 
Komt het medicijn er te langzaam, te snel of precies op tijd?  
Daarvoor hebben we dus die kennis nodig over die ongebonden medicijnconcentraties in het 
bloed en in de hersenen, waarmee we de snelheid en mate van BBB-transport van het 
medicijn kunnen bepalen. Maar ook moeten we kennis hebben van de verdeling van het 
medicijn in de hersenen, door diffusie, vloeistofstromen, actief transporten en de binding van 
de medicijn aan hersenweefselcomponenten. 
Aan de impact van al deze factoren, en hun onderlinge samenhang, werd en wordt in de 
farmaceutische industrie nog steeds veel te weinig aandacht besteed. 
 
En wat is dan vervolgens de binding van het medicijn aan de werkplek? Deze binding wordt 
veelal alleen in een celsyteem bepaald, of in proefdieren met een PET-scan, terwijl het 
uiteindelijk afhangt van vele lichaamsprocessen, die in mensen -en zeker in patiënten- heel 
anders kunnen zijn dan in het celsysteem of proefdier.  
 
Een volgend probleem is dat we geen metingen in de hersenen van mensen mogen doen.  
 
Even een interactief intermezzo: 
Bij wie van u zou ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek een miniscuul kleine 
microdialyse probe in de hersenen geimplanteerd mogen worden? 
En dan blijft het oorverdovend stil.  
 
Dat zegt alles. Dus kunnen die cruciale ongebonden medicijnconcentraties niet in de hersenen 
van mensen gemeten worden.  
 
Er zijn uitzonderingen geweest, bijvoorbeeld bij traumatische hersenschade. Daar geeft de 
microdialysetechniek door het meten van lichaamseigen stoffen, eerder informatie over de 
toestand van de patiënt dan klinische tekenen. En in die microdialysefracties die daarvoor 
verzameld zijn, konden ook de medicijnconcentraties bepaald worden. Van morfine 
bijvoorbeeld.  
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Echter, tegenwoordig is het in veel landen verboden om de microdialysemonsters te 
gebruiken voor het meten van medicijnconcentraties, omdat dat niet in direct belang van de 
patient zou zijn. Maar de buisjes zitten er al….  ik vraag me dan af hoe we hier ooit verder mee 
kunnen komen.  
 
Nu hoor ik enkelen van u denken: we kunnen toch met MRI en met PET scans het een en 
ander in de hersenen van mensen meten? 
 
Daar hebt u gelijk in. Met MRI -en PET-scans kunnen we een aantal fysiologische processen 
zichtbaar maken. Met PET scans kan eveneens de medicijn-werkplek binding bepaald worden. 
Maar helaas is deze informatie onvoldoende om onderlinge samenhang en 
tijdsafhankelijkheid van processen te kunnen bepalen.  
 
En dan hebben we naar mijn mening het grootste probleem: gedurende vele jaren hebben 
onderzoekers in de farmaceutische industrie en ook in de academische instellingen de 
complexiteit van de hersenen genegeerd. Zo zijn er vele metingen uitgevoerd in celsystemen, 
en proefdieren, die niet direct met elkaar vergeleken konden worden. Zo kun je dus geen 
inzicht verkrijgen in de onderlinge samenhang en tijdsafhankelijkheid van de 
lichaamsprocessen, die je nodig hebt om de vertaalslag naar de mens te kunnen maken.  
Er werd vooral nadruk gelegd op de snelheid van de metingen voor enorm veel kandidaat 
medicijnen, de zgn high-throughput. In mijn ogen zonde van de tijd en al dat geld! En wat 
academici betreft; zij staan door beoordelingscriteria onder druk om snel en veel te 
publiceren. Dan is het gunstiger om brokstukjes te meten en over elk te pubiceren, in plaats 
van 1 diepgaand onderzoek naar complexe samenhang en tijdsafhankelijkheid te publiceren. 
Daar is wat mij betreft iets goed mis.  
 
Als we nu eens kijken naar de inspanningen en het geld dat geïnvesteerd is voor het 
ontwikkelen van medicijnen voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Dat heeft tot 
nog toe geleid tot grote teleurstellingen. Een aantal farmaceutische industrieën heeft daarom 
ook de stekker uit de medicijnontwikkeling voor de ziekte van Alzheimer getrokken. Dat 
spreekt toch boekdelen.  

 
 
Het is wel een tranendal geworden… is er nog hoop? 
 
 
Wat zijn belangrijke stappen naar een oplossing? 
 
We hebben naar mijn mening een zeer gestructureerde en uitgebreide onderzoeksaanpak 
nodig, en dus ook een lange adem. En daarmee  komen we dan eindelijk bij de titel van mijn 
oratie: “De mastermind onderzoeksmethode voor het kraken van de code”. Wat bedoel ik 
daarmee? Ik doel daarmee op het gezelschapspel Mastermind. Dit spel is bij vele 
Nederlanders bekend. Voor degenen die het niet kennen een korte uitleg. Het is een spel 
tussen een codemaker en een codekraker. De codemaker maakt een geheime code- en kiest 
daarvoor 5 van de 10 beschikbare kleuren en zet deze in een bepaalde volgorde. De 
codekraker moet de code in een aantal stappen kunnen kraken. De codekraker plaatst eerst 
een willekeurige set van kleuren in een willekeurige volgorde, een volledige gok dus. De 
codemaker geeft met witte en zwarte pinnetjes feedback over het aantal goede kleuren, en 
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het aantal goede kleuren op de goede positie. Om de code te kraken is het van groot belang 
dat de codekraker op een logische manier de feedback van de codemaker analyseert om een 
volgende strategische gekozen nieuwe combinatie van kleuren te testen. Het moge duidelijk 
zijn dat het gebruik van slechts 1 kleur niet gaat leiden tot het kraken van de code.  
 
Ik gebruik dit spel als allegorie voor de manier waarop ik vind dat onderzoek moet worden 
uitgevoerd. De natuur heeft de codes, en wij, als onderzoekers moeten de codes zien te 
kraken. Omdat processen in het lichaam samenhangen en tijdsafhankelijk zijn, moeten we ze 
dus uiteindelijk niet afzonderlijk, maar zoveel als mogelijk in samenhang bestuderen. 
 
De codes van de natuur zijn uiteraard veel complexer dan die van het Mastermind-spel. Als 
onderzoekers moeten we daarom gebruik maken van geavanceerde wiskundige modellen, die 
we natuurlijk zelf ontwerpen maar waarmee de computer berekeningen kan doen die we zelf 
niet, of zeker niet zo snel, zouden kunnen maken. Het uiteindelijke doel van een dergelijk 
wiskundig model is dat de uitkomst van berekeningen overeen moeten komen met de 
meetgegevens die we uit onderzoek hebben verkregen. Als dat zo is hebben we als het ware 
de code gekraakt.  

 
Een voorbeeld van de mastermind onderzoeksmethode  
 
Graag zou ik alle onderzoek met u willen delen maar daar is nu eenmaal geen tijd voor.  
Laat mij hier dan proberen uit te leggen hoe we ons beste model tot nu toe hebben 
ontwikkeld. Deze kan goed voorspellen wat de ongebonden medicijnconcentraties zijn op 
diverse locaties en verschillende tijdstippen in de hersenen van proefdieren en mensen. 
 
Daarvoor neem ik u eerst mee naar wiskundig modellen die u allemaal gebruikt. De 
navigatiesystemen. Navigatiesystemen kunnen berekenen hoe snel en via welke routes u op 
de plaats van uw bestemming kan komen. U kunt ingeven hoe u reist, en het systeem weet 
welke wegen en transportroutes er zijn, met welke snelheden u deze kunt gebruiken, en, 
afhankelijk van het tijdstip, in welke mate de reis wat trager kan verlopen door het reizen van 
de medemens, of wordt beinvloed door een wegopbreking, of noem maar op.  
 
Kom ik terug om het sportteam dat een wedstrijd moet spelen. Laten we de sporthal in Leiden 
als locatie voor de wedstrijd nemen. De wedstrijd kan daar alleen gespeeld worden als er 
voldoende spelers in de sporthal zijn om daar tijdens de wedstrijd hun werk te kunnen doen.  
In medicijnentaal: de juiste concentratie, de juiste werkplek, en het juiste moment. Het 
navigatiesysteem kan voorspellen hoe snel u en uw teamgenoten op de werkplaats, de 
sporthal, zullen aankomen. 
 
Als er nu met dat team een volgende wedstrijd in de sporthal in Den Haag gespeeld moet 
worden, is het team dezelfde, maar is de stad anders. En ook al hebben steden heel veel 
overeenkomsten, zoals in het hebben van wegen, kanalen, bruggen, spoor, gebouwen, etc, 
het transport is niet hetzelfde omdat de plattegronden van de steden anders zijn. Een 
navigatiesysteem heeft daarom uitgebreide informatie verzameld over de plattegrond van de 
steden, de gemiddelde drukte op verschillende locaties in de stad, op verschillende 
tijdstippen, om op basis waarvan een goede reisvoorspelling te kunnen maken. 
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Eigenlijk hebben we hetzelfde gedaan voor de hersenen en het medicijn. Wij hebben als het 
ware een hersenmedicijn-nagivatiesysteem ontwikkeld. Daarvoor hebben we eerst de 
plattegrond van de hersenen van proefdieren bepaald, op basis van gegevens uit de literatuur. 
Vervolgens hebben we op verschillende plaatsen in de hersenen van proefdieren die kleine 
microdialysebuisjes geplaatst om zo gegevens te verzamelen over de “drukte”van het 
medicijn op verschillende plaatsen in die hersenplattegrond. Al deze informatie hebben we 
samengebracht in een wiskundig model. Zo hebben we dus het hersenmedicijnnavigatie-
systeem voor het proefdier ontwikkeld. . Vervolgens hebben we de plattegrond van de 
hersenen van het proefdier vervangen door dat van de mens. En daarmee hebben we dus ook 
het hersenmedicijnnavigatie-systeem voor de mens. 
 
In de ontwikkeling van dit model heeft de microdialysetechniek een cruciale rol gespeeld, en 
al met al heeft dit ongeveer 12 jaar gekost. Hierin is het promotieonderzoek van de PhD- 
studenten Joost Westerhout en Yumi Yamamoto van groot belang geweest. En nu hebben we 
wat!  
 
In plaats van proefdieren te gebruiken kunnen we volstaan de eigenschappen van een 
medicijn, of kandidaat medicijn, in het model in te voeren, en dan te bepalen hoe het op 
verschillende hersenlocaties op verschillende tijdstippen terecht komt. Dit is onder meer zeer 
bruikbaar voor de farmaceutische industrie, voor testen van kandidaat medicijnen, maar ook 
voor het ontwerpen van klinische trials in mensen.  
 
Hier houden we natuurlijk niet op! 
 
We hebben de basis voor het verder ontwikkelen van dit model al klaarstaan. Naast het 
voorspellen van de ongebonden medicijnconcentratie op verschillende locaties in de hersenen 
willen we ook het werk van die medicijnen op verschillende werkplekken inbouwen.  
 
De inzichten voor de interactie van medicijnen met hun werkplek komen uit het recente 
promotieonderzoek van Wilbert de Witte, waarmee we ook recentelijk in Nature Drug 
Discovery Reviews hebben gepubliceerd.  
Ook dit onderzoek is gebaseerd op samenhang van verschillende lichaamsprocessen. 
Uitgangspunt was het idee,  dat een lange interactie van een medicijn op de werkplek, oftewel 
een lange verblijftijd op de werkplek, een lang effect van het medicijn tot gevolg heeft. 
Wilbert heeft onder meer laten zien dat de verblijftijd die is gemeten in een celsysteem, geen 
lange verblijftijd van het medicijn op de werkplek in het lichaam garandeert, omdat de 
verblijftijd op de werkplek in het lichaam ook onder invloed staat van andere 
lichaamsprocessen.  
Andersom liet hij zien dat een hoge medicijnconcentratie op de werkplek in het lichaam 
ervoor kan zorgen dat de interactie met de werkplek voor een lange tijd kan blijven bestaan. 
In sporttermen: als je een heel groot team hebt kun je ondanks het vertrek van een aantal 
spelers nog steeds de wedstrijd spelen. Kortom, juist het begrijpen van de samenhang en 
tijdsafhankelijkheid van alle lichaamsprocessen blijkt weer belangrijk te zijn. Dit is dus een 
enorme stap vooruit in het verder kunnen voorspellen van de werking van medicijnen op het 
lichaam.  
 
Daarnaast hebben we door het recente promotieonderzoek van Willlem van den Brink 
verdere pionierstappen gemaakt in het beter begrijpen niet alleen de beoogde 
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medicijneffecten, maar ook effecten die niet waren voorzien. Deze verrassingen willen we 
natuurlijk niet pas ontdekken als het medicijn in mensen getest gaan worden, maar vóór die 
tijd.  
Door in bloed en in microdialysemonsters van proefdieren niet alleen het medicijn te meten, 
maar ook zoveel mogelijke lichaamseigen stoffen, heeft Willem de relatie tussen de 
medicijnconcentraties en de medicijneffecten op de lichaamseigen stoffen bepaald. Voor het 
meten van die vele lichaamseigen stoffen heeft hij gebruik gemaakt van de zogenaamde 
metabolome platformen van Prof. Thomas Hankemeier. Willem heeft op deze manier 
inderdaad medicijneffecten gevonden die niet waren te voorzien. Het onderzoek van Willem 
van den Brink is dus een belangrijke stap voorwaarts naar het completer begrijpen van de 
werking van een medicijn.  
 
Ons onderzoek vandaag en morgen 
 
Met mijn huidige team van de PhD-studenten Esmée Vendel, Anthony Gebhart, Tian Qin, 
Mohammed Saleh, en de post-docs Yeon-Jung Seo, Luc Bisschoff en Frédérique Kok gaan we 
verder in de strijd voor betere therapieën voor hersenziekten maar ook voor andere ziekten.  
 
In samenwerking met Dr. Vivi Rottschäfer van het Mathematisch Instituut van onze faculteit, 
doet Esmée Vendel haar promotieonderzoek naar een 3-dimensionaal wiskundig 
hersenmodel. We zijn daarvoor begonnen met het wiskundig definiëren van het kleinst 
mogelijk hersenblokje, dat de belangrijkste eigenschappen van hersenweefsel heeft. Deze 
blokjes kunnen we uiteindelijk als legosteentjes met elkaar verbinden om zo de hersenen in 
lengte, hoogte en breedte na te bootsen. Het mooie van deze benadering is dat we elk blokje 
bepaalde eigenschappen kunnen geven. Op deze manier kunnen we de 3-dimensionale 
samenhang van medicijntransport en werkplekbinding onderzoeken. Dit is belangrijk voor 
voor hersenziekten die een impact op een bepaald gebied van de hersenen, zoals 
hersentumoren en hersentrauma’s. 
 
In samenwerking met Dr. Jeroen Elaiassais-Schaap doet Mohammed Saleh zijn 
promotieonderzoek naar het verder verbeteren van het eerder genoemde 
hersenmedicijnnavigatie-systeem. Dit omdat het geschikt moet worden gemaakt voor verdere 
uitbreiding. Maar verder is Mohammed ook aan het onderzoeken hoe we het 
hersennavigatiemodel ziekte specifiek kunnen maken. De focus daarvan ligt voornamelijk op  
traumatische hersenschade en de ziekte van Alzheimer. In deze ziekten is de “plattegrond” 
van de hersenen veranderd. En dat kan dus gevolgen kan hebben voor de 
hersenmedicijnconcentraties, en hun interacties met de werkplekken in de hersenen, die door 
de ziekte zelf ook weer veranderd kunnen zijn. Voor traumatische hersenschade hebben we al 
een goede samenwerking gehad met Prof. Dick Tibboel en Naomi Ketharanathan van het 
Erasmus MC en we zoeken naar mogelijkheden deze verder te vervolgen. 
 
In samenwerking met onder meer Dr. Dymphy Huntjes van Janssen Pharmaceutica en Dr. 
Jeroen Elaiassais-Schaap, doet Anthony Gebhart zijn promotieonderzoek naar de relatie 
tussen medicijnconcentraties in de darm, de darmwand en het bloed, om uiteindelijk te 
kunnen voorspellen welk medicijn met welke concentraties het beste dikkedarmkanker zou 
kunnen bestrijden. Voor u is het wellicht interessant te weten dat er een aantal belangrijke 
overeenkomsten zijn tussen de BBB en de barrière van de darmwand.  
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Dan in een samenwerking met onder anderen Dr. Jonathan Mochel van IOWA State University 
in the Verenigde Staten, doet de postdoc Yeon-Jung Seo onderzoek naar de ziekte van 
Parkinson. We kijken onderzoeken hoe we betere L-DOPA concentraties in de hersenen 
kunnen bereiken voor een betere behandeling voor de ziekte van Parkinson. Daarvoor maken 
we ook weer gebruik van het hersennavigatiemodel, alsook van een geheime 
toedieningsvorm waarover ik hier niets mag vertellen. 
 
In samenwerking met Prof. Elga de Vries van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum,  
Dr. Geert Jan Groeneveld van het Centre for Human Drug Research, en Dr. Eric Wong van UCB, 
doet Tian Qin  zijn promotieonderzoek naar het in een vroeg stadium kunnen opsporen van de 
ziekte van Alzheimer. Ook de postdocs Luc Bischoff en Frédérique Kok zijn op dit gebied 
werkzaam.  
 
De ziekte van Alzheimer is een speerpunt geworden in ons team omdat er, zoals gezegd, 
ondanks alle investeringen, recente klinische onderzoeken opnieuw mislukt zijn. Er is een 
enorme hoeveelheid informatie maar onderlinge samenhang in de lichaamsprocessen die het 
verloop van de ziekte van Alzheimer bepalen mist. Om mogelijke behandeling of misschien 
wel genezing voor de ziekte van Alzheimer te kunnen vinden, moeten we dingen dus echt 
anders doen. Zoals bepleit, is het is tijd voor een diepgaande, systematische en 
samenhangende onderzoeksbenadering. De mastermind onderzoeksmethode in het kwadraat 
als het ware. 
 
We hebben helaas hebben we een onderzoekscultuur waarin de zucht naar hypes en snelle en 
vele publicaties regeert. Ook onderzoeksfinancieringinstanties vereisen snelle resultaten. 
Zo’n setting geeft weinig ruimte aan diepgaande, systematische en samenhangende 
onderzoeksbenaderingen. We moeten krachten beter bundelen. Want waar gaat het eigenlijk 
echt om? Gaat het om macht en status, of willen we echt problemen oplossen? Ik blijf hopen 
op het laatste.  
 
Als we dan kijken naar het type informatie dat we van de ziekte van Alzheimer kunnen 
verkrijgen van mensen, dan zien we dat deze zeer beperkt is. In cohortstudies zoals de 
Rotterdam Elderly Study zijn vele gezonde personen geïncludeerd, die tijdens hun leven 
gevolgd worden. Van die personen worden bloedmonsters en soms ook hersenvloeistof-
monsters uit hele lage deel van het ruggemerg verzameld, terwijl er ook vragenlijsten worden 
bijgehouden die betrekking hebben op het denkvermogen en het kunnen communiceren.  
Een deel van deze personen heeft intussen de ziekte van Alzheimer gekregen. Door nu te 
kijken naar lichaamseigen stoffen in bloed en hersenvloeistof, en naar de vragenlijsten, kan er 
met terugwerkende kracht een mogelijk verband tussen veranderingen in die lichaamseigen 
stoffen in bloed en hersenvloeistof en de ziekte van Alzheimer gelegd worden. Maar omdat 
er, natuurlijk, geen monsters van de hersenen genomen worden, zal het onduidelijk blijven 
wat er feitelijk in de hersenen gebeurt. Op deze manier zullen we geen mechanistische 
inzichten verkrijgen. 
 
De vraag is verder wat Big Data ons in de ziekte van Alzheimer aan inzichten zou kunnen 
leveren. Er zijn erg veel data, en naast de vraag of al die data wel van goede kwaliteit zijn, en 
onderling vergelijkbaar, denk ik niet dat we met de Big data mechanistische inzichten zullen 
verkrijgen in de ziekte van Alzheimer. 
Er zijn twee opties. 
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Óf we accepteren dat er voor ziekten als de ziekte van Alzheimer, geen betere medicijnen 
beschikbaar zullen komen.  
 
Óf, we zullen toch via proefdieronderzoek verdere inzichten moeten verkrijgen om de 
onderlinge samnehang en tijdsafhankelijkheid van lichaamsprocessen in het verloop van de 
ziekte van Alzheimer in kaart te brengen. Op die manier kunnen er aanwijzingen gevonden 
worden over wat er in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer ontspoort.  
 
Wij hebben onze plannen klaar voor een systematisch en diepgaand onderzoek, en het 
protocol voor deze aanpak is goedgekeurd. De toekomst zal uitwijzen of dit een verstandige 
keuze is geweest. 
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