
Toppers van  straks
De ontvangers van de NWO-Spinozapremie 2017, de hoogste weten-
schappelijke onderscheiding van Nederland, introduceren ieder een 
groot onderzoekstalent. Wie zijn de toponderzoekers van straks, en 
wat zijn hun dromen?
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Het talent: Lara Wierenga
‘Als kind vroeg ik me al af: wat nu als  
mijn brein andere dingen ziet dan dat van 
anderen? Dat ik de kleur rood heel anders 
waarneem dan mijn moeder bijvoorbeeld.  
Ik was erg geïnteresseerd in psychologie en 
geneeskunde en ben daarom psychobiologie 
gaan studeren. Nu doe ik hersenonderzoek 
bij kinderen. We scannen ze met behulp van 
MRI vanaf hun vierde tot ze volwassen zijn. 
Hoe ontwikkelt hun brein zich? En ontwik-
kelen bepaalde hersengebieden zich sneller 
dan andere? Door zulk onderzoek weten  
we bijvoorbeeld dat het puberbrein er heel 
anders uitziet dan de hersenen van kinderen 
of volwassenen. Vervolgens kun je kijken of 
typerend pubergedrag, zoals het nemen van 
veel risico’s, daarmee te verklaren valt.’ 

De toekomstdroom
‘Zelf vind ik vooral de breinen waarin het 
nét anders gaat interessant. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld bij een kind met ADHD? Of 
bij een kind dat ontzettend creatief is? Het 
leuke aan dit werk is dat je in de wetenschap 
altijd weer nieuwe vragen kunt bedenken en 
onderzoeken. Ik heb het geluk gehad dat ik 
aan grote onderzoeken mee mocht werken. 
Daarbij had ik ontzettend veel onderzoeks-
gegevens tot mijn beschikking en kon ik naar 
allerlei aspecten van de hersenen kijken. Nu 
ben ik aan de Universiteit Leiden bezig mijn 
eigen experiment op te zetten. Ik probeer te 
kijken naar de invloed van hormonen op het 
brein. Het liefst zou ik heel precies in kaart 
willen brengen wat de individuele verschillen 
in de ontwikkeling van breinen zijn. En dan 
ook uitzoeken hoe je een brein dat ‘achter-
loopt’ extra kunt prikkelen, zodat je verdere 
ontwikkeling juist kunt stimuleren.’

De topper: Eveline Crone
Lara Wierenga is een groot weten-
schapstalent volgens Eveline Crone, 
hoogleraar neurocognitieve ontwik- 
kelingspsychologie aan de Univer- 
siteit Leiden. In haar lab onderzoekt 
Crone de hersenen en het gedrag 
van kinderen en adolescenten. Ze 
werkte eerder aan universiteiten in 
de Verenigde Staten. Ook schreef ze 
meerdere boeken over het jonge 
brein. Haar onderzoeken werden 
eerder al bekroond met verschil-
lende prijzen, en dit jaar met de 
NWO-Spinozapremie.  
Waarom is Wierenga zo’n groot 
talent? Crone: ‘Lara is een van  
de meest veelbelovende jonge 
wetenschappers op het gebied 
van neurowetenschap. Ze is auto- 
noom, heeft een sterke visie, en 
publiceert met toonaangevende 
internationale onderzoekers. Ze 
stelt uitdagende wetenschap-
pelijke vragen, die ze dankzij haar 
technische kennis met innova-
tieve statistische technieken kan 
onderzoeken. Haar publicaties 
hebben grote impact, en ze weet 
haar complexe werk ook nog 
eens begrijpelijk te maken voor 
een groot publiek.’ 

De topper: Michel Orrit
Sanli Faez wordt door Michel  
Orrit gezien als groot weten-
schapstalent. Orrit is natuur-
kundige en hoogleraar spectro-
scopie aan de Universiteit Leiden. 
Hij ontwikkelde technieken om 
individuele moleculen zoals 
eiwitten te kunnen meten. Zo  
kun je bijvoorbeeld zien of een  
cel wel of niet een bepaald eiwit 
aanmaakt. Orrit: ‘We proberen nu 
een techniek te ontwikkelen die de 
beweging van één eiwitmolecuul 
volgt.’ Dat kan uiteindelijk leiden 
tot een beter begrip van de 
werking van medicijnen. In 2017 
kreeg hij de NWO-Spinozapremie.
Wat maakt Faez zo’n groot talent? 
‘Hij is een heel slimme jongen  
met goede ideeën. Ik heb veel 
vertrouwen in zijn onderzoek.  
Hij heeft een techniek ontwikkeld 
die gevoelig genoeg is om de 
beweging van nanodeeltjes zoals 
virussen te zien. En ik denk dat 
daar heel veel toekomst in zit.’

Het jonge brein

Het talent: Sanli Faez
‘Ik doe onderzoek naar nanofotonica aan de 
Universiteit Utrecht. We gebruiken licht om 
nanodeeltjes te kunnen zien en te volgen. Die 
deeltjes kunnen eiwitten zijn, stukjes DNA 
of virussen. Door deze heel kleine deeltjes te 
volgen, kunnen we zien hoe een chemische 
reactie met deze deeltjes verloopt. Er vinden 
allerlei reacties plaats in ons lichaam. Vaak 
hebben die veel tussenstappen waarbij nano- 
deeltjes komen en gaan, zoals enzymen die 
als een katalysator dienen om een reactie  
te versnellen. Als je een enkel deeltje volgt, 
dan kun je al die tussenstappen zien. Maar 
nanodeeltjes bewegen zo snel dat je ze met 
een normale microscoop makkelijk over het 
hoofd ziet. Die metingen moeten daarom  
op hoge snelheid. Daar is heel veel licht bij 
nodig. Daarom hebben we een microscoop 
gebouwd waarmee dat kan.’ 

De toekomstdroom
‘Nanodeeltjes kunnen veel over onze 
gezondheid vertellen. Ik wil graag een 
apparaat ontwikkelen waarmee bijvoor-
beeld artsen individuele deeltjes kunnen 
meten. Denk aan goedkope microscopen 
waarmee je eenvoudig virussen kunt zien. 
Misschien kunnen we binnen een paar 
jaar dokters helpen om snel diagnoses  
te stellen. Je kunt ook aan toepassingen 
bij kanker denken. Als je kanker hebt, 
vind je in je bloed zogeheten exosomen. 
Kankercellen gebruiken die nanodeeltjes 
om met elkaar te communiceren. Als  
je die exosomen zou kunnen tellen,  
is dat een goede indicator of iemand 
uitzaaiingen heeft of niet. Nu is dat  
nog heel moeilijk te meten doordat  
die deeltjes zo klein zijn. Ik wil in elk 
geval dat de gemeenschap er iets aan 
zal hebben. Dat vind ik nuttiger dan 
een beroemd artikel schrijven dat 
geciteerd wordt door andere weten-
schappers.’

Volg de deeltjes
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De topper: Alexander 
van Oudenaarden
Susanne van den Brink is een heel 
groot wetenschapstalent volgens 
Alexander van Oudenaarden. Hij 
is directeur en groepsleider bij  
het Hubrecht Instituut (KNAW), 
dat samenwerkt met het UMC 
Utrecht, en hoogleraar kwantita-
tieve biologie van genregulering 
aan de Universiteit Utrecht. Van 
Oudenaarden ontwikkelde 
methoden om naar activiteiten  
in één enkele cel te kunnen 
kijken. Hij werd dit jaar beloond 
met de NWO-Spinozapremie.  
Waarom is Van den Brink volgens 
hem zo’n groot talent? ‘Ze is een 
wetenschapper in hart en nieren. 
Ze is heel erg gericht op het echt 
begrijpen waarom bepaalde 
dingen gebeuren. Daar wordt ze 
enthousiast van, en dat vind ik 
mooi om te zien. Ze is ook heel 
grondig. Dat is belangrijk voor 
wetenschappers. Je moet eigen- 
lijk altijd twijfelen aan alles wat je 
ziet en je metingen op verschil-
lende manieren doen. En dan 
hoop je dat je uitkomsten nog 
steeds overeind blijven staan.’

Het talent: Susanne van den Brink
‘Elke cel heeft hetzelfde genetisch materiaal 
of DNA. Het verschil tussen twee cellen is 
dat in de ene cel ander DNA ‘aanstaat’ dan 
in de andere cel. Welk DNA aanstaat, bepaalt 
wat de cel doet. Bij het Hubrecht Instituut 
kijk ik naar spierstamcellen, die essentieel 
zijn voor de reparatie van spieren na een 
beschadiging. Ze zijn normaal gesproken 
niet actief. Maar als je in je arm snijdt of 
spierpijn hebt, worden ze wakker. Ze delen 
zich en repareren de beschadiging. Normaal 
stop je bij experimenten duizenden cellen bij 
elkaar om voldoende materiaal te hebben 
om er metingen op te kunnen doen. Maar 
met onze nieuwe technieken kunnen we 
meten welk DNA aan- en uitstaat in één cel. 
Hierdoor kunnen we veel gedetailleerder 
onderzoek doen naar spierstamcellen. In de 
toekomst kan dat informatie opleveren voor 
het genezen of voorkomen van spierziekten.’ 

De toekomstdroom 
‘Ik wil ooit van dode moleculen levende 
cellen maken. Eigenlijk is het de essentie 
van het leven ontdekken. Als je zelf leven 
bouwt, leer je daarmee heel erg veel over 
hoe dat leven in elkaar zit. Vergelijk het  
maar met een auto die je vanaf het kleinste 
onderdeel helemaal zelf in elkaar zet. Aan 
het eind begrijp je veel beter hoe een auto 
kan rijden. Als je een cel kunt bouwen uit 
losse moleculen, leer je op dezelfde manier 
heel veel over hoe een cel functioneert en 
hoe leven werkt en ontstaat. Het zou me 
niets verbazen als het op de lange termijn 
lukt om synthetische cellen te bouwen. In 
eerste instantie zal dat een heel primitieve 
versie van een cel zijn, maar uiteindelijk is 
het misschien mogelijk een echte gezonde 
cel te bouwen.’

Cellen zien

‘Je moet eigenlijk altijd twijfelen aan alles wat je ziet 
en je metingen op verschillende manieren doen’

 
Het talent: Fan Liu
‘Na een promotieonderzoek in de 
Verenigde Staten en een postdocperiode 
in Utrecht, doe ik nu onderzoek aan het 
Max Delbrück Center for Molecular 
Medicine in Berlijn. Ik kijk er vooral 
naar alle interacties tussen eiwitten in 
lichaamscellen. Cellen zijn de basis  
van ons lichaam. Elke cel bestaat uit 
miljoenen eiwitten en die hebben 
allemaal interacties met elkaar. Ze 
bepalen de eigenschappen van een  
cel. Hartcellen hebben bijvoorbeeld 
andere eiwitten dan longcellen. We 
onderzoeken die eiwitten met massa-
spectrometrie. Op die manier kom je te 
weten hoe ze zich normaal gedragen, en 
herken je ook veranderingen als die er  
zijn. Veranderingen zie je bijvoorbeeld 
als iemand een ziekte heeft, zoals kanker. 
We bestuderen onder meer hoe je het 
afsterven van cellen kunt voorkomen of  
juist weet te bevorderen. Zo kun je ook 
slechte cellen laten sterven.’ 

De toekomstdroom
‘Mijn interessantste werk tot nu toe deed  

ik in het lab in Utrecht. We hebben een 
techniek ontwikkeld waarmee we op 
grote schaal naar de eiwitinteracties 
kunnen kijken. Voorheen konden  
we misschien maar tien interacties 
per keer meten. Dus om een goede 
dataset te krijgen, zou je duizenden 
verschillende tests moeten doen.  
Dat kost heel veel tijd. We kunnen 
dankzij onze nieuwe techniek  
al die interacties in een cel in één 
keer meten. We hoeven daardoor 
veel minder experimenten te doen. 
Op den duur wil ik graag hoogleraar 

worden en een eigen onderzoeksgroep 
leiden. Dan heb je veel vrijheid om 

eigen onderzoek op te zetten. Uiteinde-
lijk wil je natuurlijk nieuwe therapieën 

ontwikkelen om ziekten te behan delen. 
Maar ik zou al blij zijn met elke bijdrage  
die ik aan de wetenschap kan leveren. Er 
valt nog zoveel te leren en te ontdekken  
over ons lichaam en al die miljoenen  
cellen en eiwitten.’

Eiwitten  
onder de loep

De topper: Albert Heck
Chemicus Albert Heck vindt Fan 
Liu een groot talent. Zelf is Heck, 
hoogleraar biomoleculaire massa- 
spectrometrie en proteomics aan 
de Universiteit Utrecht, gespeci a-
liseerd in het karakteriseren van 
eiwitten met behulp van massa-
spectrometrie. Zijn groep ontwik- 
kelt nieuwe manieren om eiwitten 
te onderzoeken en om te bestu- 
deren hoe ze functioneren. Dit 
jaar kreeg hij de NWO-Spinoza-
premie.  
Over Liu zegt hij: ‘Ze is een 
duizendpoot met veel weten- 
schappelijke bagage. Ze kan  
programmeren, modelleren en 
experimenten doen. Ook begrijpt 
ze de biologie waar ze aan werkt. 
Ze is ambitieus, onverschrokken 
en stapt recht op haar doelen af. 
Ze durft als Chinese vrouw een 
academische carrière te starten 
in Europa en overwint de weer- 
stand die dat kan geven. En ze 
heeft een ontzettende gedreven-
heid en passie voor haar werk  
die ik erg waardeer.’ 
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