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Mevrouw de Rector Magnificus,
Mijnheer de Decaan,
Leden van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum,
Zeer gewaardeerde collega’s, familie, vrienden en andere aanwezigen,

Het was de zomer van 2002, het Nederlands Elftal had zich met wonderbaar-
lijke knulligheid niet geplaatst voor het WK in Japan en Korea, de Ketchup
Song beheerste de hitlijsten, het kabinet Balkenende I met de LPF wordt geïn-
stalleerd en treedt weer af, en Lance Armstrong wint voor de 4e keer de Tour
de France. Een veelzijdige zomer. Het was ook de zomer dat ik een stageplek
zocht. Het was mij toen duidelijk dat ik niet wilde werken aan iets waar ieder-
een al aan werkte, de veelvoorkomende doodsoorzaken zoals kanker, AIDS of
aderverkalking maar liever aan iets echt onbekends. Via Rolf Boot van de
afdeling Biochemie, waar ik een korte mini-stage had gelopen, werd mij aan-
geraden om eens contact op te nemen met prof. Wanders. Op de hem zo
kenmerkende wijze reageerde Ronald meteen enthousiast toen ik hem mailde,
en niet veel later begon ik een stage op het gebied van Barth syndroom. Een
zeldzame maar zeer ernstige metabole ziekte waar wereldwijd zo’n 200 pa-
tiënten van bekend zijn, op één na allemaal jongens. De ziekte is vernoemd
naar prof. Barth die als kinderneuroloog in het AMC werkte en die hier ook
vandaag aanwezig is. Door zijn inspanningen in die tijd was en is het AMC
dan ook één van de weinige centra in de wereld waar onderzoek werd gedaan
naar dit ziektebeeld. Maar wat is Barth syndroom? Patiënten met Barth syn-
droom hebben een verandering in het DNA, een mutatie, in het zogenaamde
tafazzine gen. Hierdoor zijn de patiënten niet goed in staat om mitochondriën
te maken. Deze mitochondriën zijn belangrijk want ze maken door middel
van metabolisme, oftewel stofwisseling, energie, het zijn de energiecentrales
in onze cellen. Het gebrek aan energie dat hierdoor ontstaat zorgt er voor dat
het hart van deze patiënten soms al op hele jonge leeftijd slecht functioneert
en getransplanteerd moet worden. En gebrek aan energie in de spieren zorgt
voor een enorme beperking in hun dagelijks leven. Op het tweejaarlijkse
Barth syndroom congres in Amerika, waar naast dokters en onderzoekers
ook patiënten en hun familie komen, wordt dit pijnlijk duidelijk als er weer
een nieuwe groep jongens, tieners vaak nog, in een rolstoel verschijnt. De
ernst wordt nog eens extra duidelijk als er stil wordt gestaan bij de patiënten
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die recent zijn overleden, vaak op veel te jonge leeftijd. Gelukkig kunnen wij
als wetenschappers bijdragen om deze patiënten in de toekomst een beter
perspectief te geven. Ons onderzoek, de ene keer in bakkersgist, de andere
keer in spieren van patiënten, draagt er toe bij dat we stap voor stap meer
begrijpen en kunnen toewerken naar een therapie voor patiënten met een
metabole ziekte.

In de komende 40 minuten hoop ik u dan ook aan de hand mee te nemen,
en uit te leggen wat mijn fascinatie is voor dit mooie vakgebied. Waarom het
metabolisme zo belangrijk is. Wat er mis kan gaan. En wat ik in de komende
jaren met mijn team hoop te bereiken in de strijd tegen metabole ziekten.

Wat is metabolisme?

Het is echter wel belangrijk om te beginnen bij de basis. U bent niet allemaal
specialist op het gebied van metabolisme, en het is dan ook zaak om hier eerst
iets over uit te leggen. Wat is metabolisme eigenlijk? Metabolisme is een an-
der woord voor stofwisseling. Dit zijn alle processen in het lichaam die be-
trokken zijn bij de omzetting van bijvoorbeeld voedingstoffen. Die omzetting
is nodig, want levert twee dingen op. Ten eerste energie, ten tweede bouw-
stenen. Die energie die cruciaal is om spieren te laten samentrekken als je
beweegt, of om de hersenen te laten nadenken. Ten tweede levert het metabo-
lisme bouwstenen op. Een voorbeeld hiervan is als je gaat trainen. Je spieren
worden sterker, groter misschien ook, en hiervoor is bouwmateriaal nodig die
uit voedingsstoffen kunnen worden gemaakt.

Misschien deed de titel van mijn oratie, Mind the gap, u denken aan een
metro. Dat klopt, ik vergelijk het metabolisme altijd met een metronetwerk.
De metrolijn heeft een startpunt, de voeding die het lijf binnenkomt. En in
verschillende stappen, met tussenstops op verschillende stations, komt de me-
tro als het goed is op de eindbestemming. Dat kan zijn energie of bouwstenen.
Dit simpele model van een metrolijn is de basis van het metabolisme. Maar
het wordt wel ingewikkelder als je bedenkt dat wij niet één soort voeding eten.
Onze voeding bestaat namelijk uit verschillende soorten voedingsstoffen,
zoals vetten, eiwitten, en koolhydraten of suikers. En die kunnen niet allemaal
op dezelfde manier worden afgebroken. Voor elk van die voedingsstoffen is
een eigen metrolijn nodig. Sterker nog, als je nog verder inzoomt, dan zie je
dat ook deze groepen voedingsstoffen weer kunnen worden verdeeld. Zo is
suiker niet één stofje, maar zijn er verschillende suikers zoals glucose, fruc-
tose, galactose, etc. Het metronetwerk breidt op deze manier al snel uit en de
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verkeersleiding heeft al gauw veel in de gaten te houden. Dat het dus ook mis
kan gaan, daar kom ik later op terug.

Het gaat namelijk vooral vaak goed. Dit blijkt bijvoorbeeld bij inspanning.
Als je net gegeten hebt, dan zullen de meeste organen in je lichaam koolhy-
draten uit de voeding gebruiken als brandstof. Koolhydraten zijn vaak vol-
doende aanwezig en kunnen makkelijk worden omgezet tot energie. Maar als
de inspanning wat langer duurt, je gaat een uurtje tennissen, dan raken de
koolhydraten op en moet het lichaam overschakelen naar een andere brand-
stof. Er worden wat wissels in het metronetwerk omgezet zodat koolhydraten
minder worden gebruikt maar juist wat meer eiwitten of vetten. Het ligt in
werkelijkheid allemaal nog wel wat ingewikkelder, want niet alle organen heb-
ben dezelfde energiebehoefte, niet dezelfde signalen, en niet dezelfde moge-
lijkheden om energie uit voedingsstoffen te halen. Daarnaast is elke cel in ons
lichaam opgedeeld in verschillende compartimenten met elk een eigen func-
tie. Al met al veel factoren om rekening mee te houden als je het metabolisme
echt goed wilt begrijpen.

Wat kan er fout gaan

Het metabolisme kan dus ook ontsporen. En net als met een metro kan dit
leiden tot verschillende soorten problemen. Ernstige verstoringen, vaak ver-
oorzaakt door erfelijke veranderingen in het DNA, leiden tot erfelijke meta-
bole ziekten die vaak optreden bij kinderen en waar patiënten op vroege leef-
tijd ernstige beperkingen aan over kunnen houden of aan kunnen overlijden.
Meer subtiele verstoringen kunnen leiden tot metabole ziekten die bij verou-
dering optreden. Een voorbeeld hiervan is type 2 diabetes, om die reden ook
wel ouderdomsdiabetes genoemd. Ik zal beide vormen van metabole ziekten
verder toelichten.

Erfelijke metabole ziekten

Ten eerste de erfelijke metabole ziekten. Er zijn naar schatting meer dan 1000
van dit soort aandoeningen, en het aantal neemt nog met de dag toe. Ieder
van deze ziekten is zeldzaam, van sommige ziekten is zelfs pas één patiënt in
de wereld ontdekt. Een voorbeeld van een erfelijke metabole ziekte waar wij
zelf veel onderzoek aan doen zijn de zogeheten lang-keten vetzuuroxidatie-
stoornissen, een mond vol. Dit is een groep van ziekten waar verschillende
varianten van zijn, maar ik zal het vandaag vooral hebben over de ziekte die
wij kennen als VLCAD deficiëntie. We doen dit onderzoek met een multidis-
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ciplinair team bestaande uit clinici, en hier wil ik Gepke Visser specifiek even
noemen, lab-onderzoekers, diëtisten, radiologie-experts, van zowel het Am-
sterdam UMC als het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis in Utrecht. Patiënten
met een vetzuuroxidatiestoornis hebben een probleem met het afbreken van
specifieke vetten, er is een ernstige storing op de “vet-lijn”. Het probleem dat
hierdoor ontstaat is tweeledig. Enerzijds worden vetten niet goed afgebroken
en omgezet naar energie, passagiers komen niet op hun eindbestemming. An-
derzijds ontstaat er een tweede probleem. Want tussenproducten van de om-
zetting van vetten, de zogenaamde acylcarnitines, kunnen niet verder worden
afgebroken en beginnen op te hopen; oftewel passagiers komen op een tus-
senstation maar kunnen niet verder waardoor de perrons overvol zijn en er
een grimmige sfeer ontstaat.

Vetten komen deels uit de voeding maar ook uit vet dat opgeslagen zit in
ons lichaam. Zolang iemand voldoende gevoed is, en het lichaam energie kan
halen uit koolhydraten is er in principe niets aan de hand. Maar als een pati-
ent met VLCAD deficiëntie zich inspant, bijvoorbeeld tijdens sport of een
stevige wandeling, of als een klein patiëntje ziek wordt, dan heeft het lichaam
niet voldoende koolhydraten beschikbaar en zal het dus aanspraak moeten
maken op energie vanuit de vetreserves. Hier ontstaat een probleem, want
patiënten met VLCAD deficiëntie kunnen die vetten niet of nauwelijks afbre-
ken. Het is dan ook onder omstandigheden van verhoogd energieverbruik,
zoals inspanning of ziekte, dat de klinische klachten van patiënten naar voren
komen. Wat die klachten zijn? Dat is heel variabel en wisselt sterk van patiënt
tot patiënt. Patiënten kunnen last krijgen van spierzwakte en inspannings-
intolerantie, maar sommige patiënten hebben ook hartspierzwakte en hart-
ritmestoornissen. En de pasgeboren patiënten kunnen in korte tijd een hypo-
glycemie ontwikkelen, oftewel een te laag bloedsuiker, en kunnen daar zelfs
aan overlijden. Omdat dit in een deel van de gevallen is te voorkomen door
patiënten bij ziekte extra koolhydraten te geven, zodat ze hun vetten niet gaan
afbreken, is VLCAD deficiëntie sinds 2007 opgenomen in de hielprik. Dit be-
tekent dat alle pasgeborenen hier op getest worden en dus in de eerste dagen
van het leven al duidelijk is dat een kindje VLCAD deficiëntie heeft of niet. Of
eigenlijk moet ik zeggen: dat we in het druppeltje bloed dat wordt afgenomen
de specifieke acylcarnitines, de tussenproducten, vinden die horen bij
VLCAD deficiëntie. Want eigenlijk weten we nog zo weinig van het ziektebe-
loop van VLCAD deficiëntie dat de betrokken clinici maar een beperkte voor-
spelling kunnen doen als ouders vragen naar het verwachtte ziektebeloop van
deze nieuwe patiënten. Een uitdaging die we de komende jaren willen tacke-
len, waarover later meer.
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Metabolisme tijdens veroudering

Naast de erfelijke metabole ziekten is het metabolisme ook verstoord tijdens
veroudering en in patiënten met ouderdomsklachten. Belangrijk verschil met
de erfelijke ziekten is dat veroudering op een enkele uitzondering na niet ver-
oorzaakt wordt door een mutatie in één gen. Veroudering is zoals u zult be-
grijpen een ongelofelijk ingewikkeld proces. Hierin speelt niet alleen het me-
tabolisme een rol, maar ook allerlei andere factoren. De veranderingen die we
zien tijdens veroudering zijn wel anders dan die van de erfelijke metabole
ziekten. In dit geval geen drastische metabole blokkade, maar het metabo-
lisme gaat als geheel wat langzamer en wissels beginnen te roesten waardoor
ze stroever schakelen, er is metabole inflexibiliteit. Ons eigen werk naar ver-
oudering richt zich met name op de mitochondriën, de energiecentrales in de
cel. We weten uit ons eerdere onderzoek maar ook dat van anderen dat de
functie van mitochondriën verandert met de leeftijd. Mitochondriën worden
minder actief, maar ze gaan er ook anders uitzien. Belangrijker nog dan de
kennis dat mitochondriën minder actief zijn is dat we er iets aan kunnen
doen.

Veel van ons eigen onderzoek naar veroudering hebben wij gedaan in lab-
wormen, C. elegans. Dit zijn niet de gewone wormen die u in de tuin vindt,
maar ze zitten er wel. Ze zijn alleen veel kleiner en amper zichtbaar met het
blote oog. De reden om deze wormen te gebruiken voor ons onderzoek is dat
ze heel goed gekarakteriseerd zijn, voor zo’n 70% hetzelfde DNA hebben als
mensen en we genen van de worm makkelijk aan en uit kunnen zetten. En ze
leven maar een paar weken. Inmiddels hebben we meerdere manieren ont-
dekt om deze wormen langer te laten leven. Door middel van genetische ma-
nipulatie, maar ook door de voeding aan te passen bijvoorbeeld met extra
glycine of vitamine B3, of door geneesmiddelen te geven. De worm stelt ons
ook in staat om meer inzicht te krijgen hoe gezonde veroudering tot stand
komt. Welke processen in de cellen zijn hiervoor belangrijk? En dit levert
weer aanknopingspunten op voor nieuwe behandelmethoden.

Maar uiteindelijk is ons doel niet om wormen langer te laten leven. Ons
doel is overigens ook niet om mensen langer te laten leven, maar ik ben er
van overtuigd dat de behandelingen die wij bestuderen en die leiden tot le-
vensverlenging in wormen wel kunnen bijdragen aan gezonde veroudering in
mensen door het voorkomen of uitstellen van ouderdomsziekten. Die stap
naar de mens is echter wel groot want een anti-verouderings-behandeling in
wormen zomaar toepassen in mensen is niet aan de orde. Toch kan dit in een
deel van de gevallen wel degelijk, zeker als we ons niet richten op de levens-
duur maar op de gezondheid van proefpersonen. Zo hebben wij een aantal
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jaar geleden gevonden dat een specifieke vorm van vitamine B3 de levensduur
van wormen verlengt. En recent hebben wij bij kunnen dragen aan onderzoek
van de groep van Patrick Schrauwen in Maastricht waarin zij hebben onder-
zocht of deze vitamine B3 de metabole gezondheid van proefpersonen met
obesitas verbetert.

Wat ik heb proberen duidelijk te maken tot nu toe is het belang van het
metabolisme bij het ontstaan van ziekte. En hoewel het in eerste instantie
misschien vreemd lijkt dat mijn hoogleraarschap zich bezig houdt met zowel
kindergeneeskunde als ouderengeneeskunde, dit is logisch als je bedenkt dat
het metabolisme op zich niet verandert, de metrolijnen liggen er gewoon,
maar dat het vooral verschilt in de afstelling van het metabolisme.

Translationeel metabolisme: bruggen bouwen voor
metabool onderzoek

Het vakgebied metabolisme is dan ook erg veranderd de laatste jaren. Waar
onderzoek aan metabolisme eerder slechts werd beoefend door een beperkte
groep specialisten in metabole ziekten is het de laatste jaren duidelijk gewor-
den dat met metabolisme in bijna alle vakgebieden van de geneeskunde van
belang is. Zo werken we tegenwoordig intensief samen met onderzoekers uit
bijvoorbeeld de immunologie, het kankeronderzoek, en de voortplantingsge-
neeskunde. Mijn belangrijkste ambitie als hoogleraar is dan ook om bruggen
te slaan. Om het onderzoek translationeel te maken, oftewel vertaalbaar. Er
voor te zorgen dat we ziekten en metabole routes niet in hokjes stoppen maar
proberen deze te verbinden en hiermee voor oplossingen te zorgen waar pa-
tiënten en het grote publiek uiteindelijk baat bij hebben. Maar hoe doe je dat?
Makkelijker gezegd dan gedaan. De afgelopen jaren hebben we de eerste stap-
pen gezet om dit mogelijk te maken. De onderstaande figuur vat in grote
lijnen samen hoe ik dit zie.

Het metabole netwerk, de metrolijnen, staat hierin centraal. We willen be-
grijpen hoe verschillende factoren bijdragen aan de afstelling van dat metabo-
le netwerk. Denk dan bijvoorbeeld aan het effect van voeding, maar ook het
effect van genen op het metabolisme. Het uiteindelijk doel is om een gezond
metabolisme te bewerkstelligen wat kan bijdragen aan het verminderen van
de ziektelast voor mensen met een metabole ziekte. De afgelopen jaren heb-
ben we op meerdere fronten belangrijke voortgang kunnen boeken. Zo heb-
ben we twee nieuwe gendefecten ontdekt, onder andere door de ziekte na te
bootsen in labwormen. We hebben ook vetten gevonden die de levensduur
mogelijk verkorten, maar ook dat het aminozuur glycine de levensduur juist
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verlengt in wormen. We hebben opgehelderd hoe cellen communiceren als ze
stress ervaren en hoe dit een effect kan hebben op de levensduur.

Al met al heeft dit onderzoek ons twee belangrijke lessen dingen geleerd.
Ten eerste dat je het metabolisme als geheel moet zien, en dus niet erfelijke
metabole ziekten los moet zien van ouderdomsgerelateerde zieken, mind the
gap! Ten tweede, dat labwormen, ook al zijn ze maar een millimeter groot,
soms prima model kunnen staan voor mensen. Wederom, Mind the gap!

Translationeel metabolisme naar de toekomst toe

Deze gecombineerde lijn van onderzoek wil ik de komende jaren doorzetten
en uitbreiden. Een belangrijk vraagstuk waar ik een bijdrage aan zou willen
leveren gaat over “precision medicine”. De basis van precision medicine is dat
je mensen niet in losse categorieën moet stoppen: ziek of niet ziek, ernstig
ziek of niet zo ernstig. Mind the gap! Het is niet zo zwart-wit. In al deze ge-
vallen geldt dat je kijkt naar een spectrum van vele verschillende gradaties.
Dat vereist dat je iedereen individueel ziet, en dus ook behandelingen start
die specifiek zijn voor die ene patiënt. En dit is relevant voor zowel het onder-
zoek naar erfelijke metabole ziekten als het onderzoek naar veroudering. Laat
me dat uitleggen:
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Van patiënten met een vetzuuroxidatiestoornis weten we dat ze vetten niet
goed kunnen afbreken. Maar de ene patiënt is de andere niet. Sommige pa-
tiënten kunnen nog een beetje vet afbreken, er rijden nog wel wat metro’s, en
die hoeven dan ook minder streng op hun dieet te letten. We bepalen dit nu
aan de hand van een experiment in huidcellen die de dokter afneemt van de
patiënt en die wij in het laboratorium kunnen kweken. En hoewel we hier een
eind mee komen, ontwikkelen patiënten toch nog symptomen. We hebben
dus andere manieren nodig om inzicht te krijgen in het ontstaan van de ziekte
en het effect van omgevingsfactoren hierop. De laatste jaren zijn er nieuwe
manieren tot onze beschikking gekomen om dit te onderzoeken. We kunnen
huidcellen van een patiënt nu omzetten in stamcellen, die we vervolgens kun-
nen laten veranderen in hartcellen, spiercellen of levercellen. Hier ziet u een
voorbeeld van zo’n cel, één kloppende hartcel, die is gemaakt vanuit een cel in
de huid. Ongelofelijk eigenlijk als je er over nadenkt. In samenwerking met de
groep van Connie Bezzina van de afdeling Experimentele Cardiologie hebben
we deze cellen de laatste jaren veel gebruikt en zo meer inzicht gekregen in
het ontstaan van hartritmestoornissen in patiënten met een vetzuuroxidatie-
stoornis. Maar er zijn weer nieuwe ontwikkelingen. Zo kunnen we vanuit de
eerder genoemde stamcellen een 3D mini-hart of mini-spier maken. Dus alle-
maal vanuit diezelfde huidcellen van de patiënt. De komende jaren willen we
samen met Jolanda van der Velden van de afdeling Fysiologie en andere colle-
ga’s in het land deze mini-hartjes en mini-spieren ontwikkelen voor patiënten
met hart- en spierziekten om zo meer inzicht te krijgen in het ziekteproces
van individuele patiënten en het effect van mogelijke behandelingen.

Hetzelfde idee van persoonlijk variatie geldt ook voor veroudering. Het is
niet een uniform proces waar we allemaal doorheen gaan. Dat herkent u wel-
licht ook van oudere familieleden of kennissen, de een wordt sneller oud dan
de ander. Wat is daarop van invloed? We weten dat voeding en andere omge-
vingsfactoren hier een rol in spelen. Maar ook hier reageert niet iedereen het-
zelfde op bijvoorbeeld die voeding. U kent allemaal wel mensen in uw omge-
ving die kunnen eten wat ze willen zonder een gram aan te komen, misschien
bent u wel zo iemand. Maar anderen kunnen nog zo goed op hun dieet letten,
ze vallen niet af of komen zelfs aan. Ook uit onderzoek met muizen weten we
dit maar al te goed. Het lijkt algemeen bekend in het onderzoeksveld van ver-
oudering: sinds de jaren 30 van de vorige eeuw weten we dat calorie restrictie,
oftewel minder eten maar met behoud van voldoende vitamines en minera-
len, zorgt voor een langere levensduur. Dit is het geval in bakkersgist, in wor-
men, in fruitvliegen, in muizen en ratten, zelfs in apen levert calorie restrictie
gezondheidswinst op. Maar een aantal jaar geleden is nog eens gekeken of dit
een universeel effect is. De onderzoekers hebben zo’n 50 verschillende soorten
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muizen genomen en die allemaal blootgesteld aan calorie restrictie. Het resul-
taat was verrassend. De helft van de muizen had geen positief effect maar
leefde juist korter! Het genenpakket waarmee je bent geboren speelt een rol
in deze effecten. Maar welke genen? Welke genen bepalen of je vatbaar bent
voor de goede of schadelijke effecten van voeding? Wij willen dit bestuderen
in onze labwormen. Collega Jan Kammenga en zijn onderzoeksgroep in Wa-
geningen hebben hiervoor de perfecte wormen. Deze wormen zijn ontstaan
door een worm van Hawaii te laten paren met een worm uit Bristol. Het re-
sultaat: kinderen en kleinkinderen van deze wormen die een beetje Britse stiff
upper lip combineren met Hawaiiaanse bloemenkransen. Maar net als bij
broers en zussen zijn ook al deze wormen net een klein beetje verschillend.
We willen deze wormen verschillende diëten gaan aanbieden en kijken of ze
daar goed of juist minder goed op reageren. Bijvoorbeeld een dieet met extra
suiker, of juist extra vet. Omdat we het genenpakket van elk van deze wormen
al kennen, kunnen we vervolgens onderzoeken welke genen verantwoordelijk
zijn voor de vatbaarheid voor het dieet. Hierdoor hopen we beter te begrijpen
hoe deze processen werken zodat we het ook op mensen kunnen toepassen en
wellicht in de toekomst een dieetadvies kunnen geven.

Meten van metabolisme

Een belangrijk onderdeel van het werk dat wij in het laboratorium doen is het
meten van metabolisme. Want wat is er nou aan de hand met die nieuwe
patiënt die het ziekenhuis wordt binnengebracht met zwarte urine na een
potje tennis? Of met die worm die 25% langer leeft dan zijn soortgenoten?
Onze technologische mogelijkheden zijn de laatste jaren enorm toegenomen.
Het is niet alleen maar turen door een microscoop zoals sommige mensen wel
denken. Een belangrijke techniek die wij gebruiken heet “metabolomics”. Me-
tabolomics is een verzamelterm voor de technologie die ons in staat stelt om
metabole stoffen te meten. Zoals ik eerder in mijn verhaal noemde worden
voedingsstoffen die het lichaam binnenkomen in opeenvolgende stappen om-
gezet naar energie. Maar tijdens deze omzetting worden allerlei tussenpro-
ducten gevormd, zogenaamde metabolieten. Deze metabolieten kunnen we
meten met een “massa spectrometer”. In zekere zin is dit gewoon een hele
gevoelige weegschaal, maar dan wel een die tonnen kost en alleen bediend
kan worden door super-specialistisch personeel. Die combinatie van ervaren
specialisten met dure apparatuur is in ons laboratorium gebundeld in de Core
Facility Metabolomics onder leiding van mijn co-promotor van weleer Fred
Vaz. De onderzoekers in mijn groep en in de Core Facility werken intensief

12 RR II EEKKEELL TT HHOOUUTTKKOOOOPP EERR



samen om de methodes steeds beter te maken, wat ons nu in staat stelt om in
een keer honderden zo niet duizenden metabolieten te meten in een paar
druppels bloed, in een spierbiopt van een patiënt, in gekweekte huidcellen, of
in een paar wormen. Hiermee kunnen we veel nauwkeuriger in kaart brengen
wat er precies aan de hand is met het metabolisme in elk van deze gevallen.

Maar stilstand is achteruitgang. De ontwikkelingen in dit vakgebied volgen
elkaar snel op en de massa spectrometers, de weegschalen, worden steeds be-
ter. Het is belangrijk dat wij hier op blijven anticiperen om onze leidende
positie te behouden. De laatste jaren is dit goed gelukt, onder andere door
investeringen van het AMC of Amsterdam UMC zoals we nu heten, en door
subsidies van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NWO, het onderzoeksinstituut AG&M, en de Velux Stiftung.

Deze investeringen in extra personeel en extra apparatuur hebben het mo-
gelijk gemaakt dat we nieuwe methoden hebben kunnen ontwikkelen. Met
name geïnitieerd door Michel van Weeghel zijn we bijvoorbeeld fluxen gaan
meten. Bij het meten van fluxen maak je gebruik van stabiele isotopen. Dat
zijn stoffen die van nature voorkomen maar die net iets zwaarder zijn dan
normaal. Zo heb je bijvoorbeeld “zwaar glucose”, en “zware vetten”. In het
lab kunnen we deze stabiele isotopen aan onze gekweekte cellen geven. Cellen
hebben helemaal niet door dat deze stoffen zwaarder zijn en zullen ze gewoon
omzetten. Maar wij kunnen met de metabolomics, onze gevoelige weegscha-
len, wel het verschil oppikken en precies bepalen hoe de omzetting van het
zware glucose in de tijd verlopen is. Hiermee kunnen we veel nauwkeuriger
bepalen hoe het metabolisme verloopt. In plaats van dat je naar een foto van
een metro kijkt en maar moet bedenken of die stilstaat of rijdt, kunnen we nu
een filmpje afspelen.

Deze nieuwe ontwikkelingen zijn fantastisch omdat ze ons in staat stellen
het actieve metabolisme te meten. Maar het maakt de analyse ook wel veel
lastiger. Er is een extra dimensie bijgekomen waar we rekening mee moeten
houden, tijd. De hoeveelheid data die we moeten verwerken is enorm. Uit een
brei van duizenden stoffen die we kunnen meten, met bestanden die wel en-
kele gigabytes groot kunnen zijn, moeten we de juiste informatie zien te des-
tilleren. Hiervoor is goede bioinformatica onmisbaar. En daarmee ook ge-
schoold personeel dat niet alleen verstand heeft van de nullen en enen in de
computer, maar ook van de biologie om op die manier de interpretatie van de
data te doen; wat betekent het allemaal? Maar een dergelijke functieomschrij-
ving bestond een aantal jaar geleden niet of nauwelijks. En dus lopen we, en
dit is een wereldwijd probleem, enigszins achter de feiten aan.

Gelukkig zijn er veel jonge onderzoekers met een achtergrond in biomedi-
sche wetenschappen die in dit gat springen en van data analyse hun werk
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maken. Ze werken zich door schier eindeloze hoeveelheden gegevens heen en
komen met nieuwe inzichten. En dat geldt niet alleen voor metabolomics, de
metabole veranderingen, maar voor veel onderzoeken hebben we tegelijker-
tijd ook informatie over de genen (via transcriptomics), over eiwitten (via
proteomics) en nog veel meer. Bovendien gebruiken we niet alleen onze eigen
resultaten, steeds meer onderzoekers zetten hun data online waardoor we ook
nog in die schatkamers kunnen gaan rondpluizen. Integratie van al deze ge-
gevens leidt tot nieuwe inzichten en zelfs therapieën, soms zonder zelf ook
maar één experiment te doen. Hoewel het een uitdaging is om dergelijke on-
derzoekers te binden aangezien ze ook gewild zijn bij bedrijven, waaronder
grote tech-giganten, kunnen we als academisch ziekenhuis een unieke omge-
ving bieden waar de maatschappelijke relevantie van het werk een unique sel-
ling point is.

Bruggen bouwen doe je samen

Een belangrijke manier om bruggen te bouwen is samenwerking. De hoeveel-
heid metabole ziekten, de complexiteit van de metabole routes, de technolo-
gisch ontwikkelingen die nodig zijn om dit te bestuderen, dit alles kan niet
worden gevat in één persoon maar vergt teamwork. Ik mag mij gelukkig prij-
zen dat ik op verschillende niveaus kan samenwerken. Allereerst is er mijn
eigen team, bestaande uit onderzoekers van over de hele wereld, Nederland,
China, India, Amerika, Spanje, Griekenland, Italië en Oostenrijk. En allemaal
met een andere wetenschappelijke kennis en expertise waardoor we elkaar
aanvullen. Daarnaast werken we intensief samen met collega’s binnen ons
laboratorium Genetische Metabole Ziekten, bijvoorbeeld van de eerder ge-
noemde metabolomics faciliteit of collega’s uit de kliniek en de diagnostiek.
Dit wordt nu nog verder versterkt door de alliantie met onze collega’s van
locatie VUmc en de bundeling van het metabole onderzoek, zowel laboratoria
als kliniek, in locatie AMC.

Ik mag me dan ook gelukkig prijzen dat het metabolisme binnen het
AMC en nu het Amsterdam UMC al sinds jaar en dag een centraal onder-
zoeksthema is. Dit wordt versterkt door de bundeling van onze krachten in
onderzoeksinstituten zoals Amsterdam Gastroenterology and Metabolism en
Amsterdam Cardiovascular Sciences, waar we mede gestimuleerd door onder-
zoeks-subsidies en netwerkbijeenkomsten op zoek gaan naar nieuwe samen-
werkingen. Het belang van deze instituten mag niet worden onderschat en
heeft al geleid tot nieuwe samenwerkingen met collega’s in de immunologie,
cardiologie, voortplantingsgeneeskunde en oncologie.
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Maar ook nationaal werken we veel samen. Twee voorbeelden wil ik hier
uitlichten.

Allereerst het UMD, United for Metabolic Disease. Het UMD is een uniek
samenwerkingsverband tussen vrijwel alle academische ziekenhuizen in Ne-
derland dat zich tot doel heeft gesteld om erfelijke metabole ziekten de wereld
uit te helpen. Opgezet door Clara van Karnebeek en Hans Waterham, beiden
werkzaam in ons ziekenhuis, maar vooral samen met collega’s van bijna alle
Nederlandse academische ziekenhuizen kan dit samenwerkingsverband door
financiële steun van Stichting Metakids en de Vriendenloterij echt belangrijke
stappen maken. Waar in onderzoek toch vaak ook nog competitie een rol
speelt, want we jagen allemaal op dezelfde subsidies, is het binnen UMD ge-
lukt om op verschillende niveaus echt samen op te trekken. Dit is een unieke
prestatie die zonder twijfel gaat leiden tot een beter toekomstperspectief voor
patiënten met een erfelijke metabole ziekte.

Een vergelijkbare samenwerking hebben wij op het gebied van veelvoorko-
mende metabole ziekten. Gebundeld in het CVON-Energise consortium, ge-
financierd vanuit de Hartstichting, en het Turnover consortium werken wij
intensief samen met collega’s uit Maastricht, Leiden, Wageningen en Amster-
dam. Ieder brengt een eigen expertise mee, of het nu gaat om grote populatie-
studies in duizenden mensen met obesitas, kleinere interventiestudies in een
tiental patiënten of partners die in cellen of bloed van muizen of patiënten
metingen doen. Belangrijk is dat deze synergie er voor zorgt dat we vanuit
een beter begrip van metabole ziekten toe kunnen werken naar toepasbare
behandelingen die voor grote groepen mensen haalbaar zouden moeten zijn.
We zijn daar nog zeker niet, maar de stappen die nu genomen worden gaan
ongetwijfeld in de komende jaren hun vruchten afwerpen.

Wetenschap vertalen naar het publiek

Wetenschap doe je niet alleen, dat is duidelijk. En je doet het niet alleen voor
jezelf. Onderdeel van translationeel onderzoek is dat je op zoek gaat naar toe-
passingen van het onderzoek, en dat het ten bate komt van patiënten en het
grote publiek. Maar hoe krijg je het daar? Een belangrijke rol is mijns inziens
weggelegd voor wetenschapscommunicatie. Een mogelijkheid om het gat tus-
sen wetenschap en maatschappij kleiner te maken, mind the gap!

Er zijn meerdere redenen aan te voeren waarom dit belangrijk is. Misschien
wel in de eerste plaats om vertrouwen van de maatschappij in de wetenschap
te herstellen. Dit vertrouwen is mede door enkele fraudezaken maar ook door
polarisatie in de maatschappij gedaald. De consequentie is dat mensen de
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overheid wantrouwen bijvoorbeeld als het aankomt op vaccinatieprogram-
ma’s. Hoewel mijn eigen werk niks met vaccinaties te maken heeft is het
mijns inziens wel de verantwoordelijkheid van alle wetenschappers om helder
te communiceren over hun werk, met name over de beperkingen van het on-
derzoek doen. Overigens worden we hierin niet geholpen door het extreem
competitieve onderzoeks-klimaat, waarin onderzoekers hard worden afgere-
kend op baanbrekende resultaten. Het licht overdrijven van de eigen resulta-
ten, of het verzwijgen van beperkingen kan helpen om resultaten als zodanig
voor het voetlicht te brengen, maar draagt niet bij aan de betrouwbaarheid.
Omdat wij dit anders willen doen en bij willen dragen aan heldere weten-
schapscommunicatie hebben wij de afgelopen jaren via verschillende kanalen
gecommuniceerd over ons werk. Onder andere via onze Facebook pagina,
maar ook met een filmpje over ons werk dat u op Youtube nog kunt terug-
kijken, en via een voorlichtingsboek over de hielprik.

Een tweede reden om aan wetenschapscommunicatie te doen is het en-
thousiasmeren van toekomstige wetenschappers. Kinderen zijn een fantas-
tisch publiek hiervoor, want bijna zonder uitzondering willen ze weten hoe
dingen werken, hoe hun omgeving in elkaar zit. Zo hebben wij eerder les ge-
geven op middelbare scholen. Met een aantal microscopen, en wormen van
verschillende leeftijden in een bakje kunnen we stap voor stap uitleggen waar-
om dit onderzoek belangrijk is en wat dergelijk onderzoek kan opleveren,
zelfs al is het soms ver van toepassing in mensen. En dat wetenschap niet
alleen bedreven wordt door stoffige oude professoren, maar ook door ener-
gieke jonge mensen. We moeten echter wat mij betreft wel duidelijker zijn
over het toekomstperspectief voor onderzoekers. Wat kan je worden als je
biomedische wetenschappen gaat studeren? Of na je promotie bij ons op het
lab? De weinige voorbeelden die je ziet, bijvoorbeeld tijdens stages, zijn on-
derzoekers die op de universiteit zijn gebleven in verschillende stadia op de
academische ladder. Maar die groep omvat misschien 10% van de groep die
begon met studeren. Waar is de andere 90% gebleven? Die doen vaak heel
mooi en belangrijk werk als wetenschapper in bijvoorbeeld het onderwijs, bij
farmaceutische bedrijven, of in het onderzoeksbeleid. We zouden onze jonge
onderzoekers meer kunnen en moeten helpen om dit inzichtelijk te maken.
Waarbij we duidelijk moeten maken dat dit niet “second-best” is, maar een
keuze voor een ander carrière-pad waar minstens zoveel voldoening uit te
halen valt.
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Dankwoord

Dames en heren, geachte aanwezigen, in de afgelopen 40 minuten heb ik u
verteld hoe het metabolisme werkt, dat er van alles fout kan gaan waardoor
het metabolisme bijdraagt aan het ontstaan van zeldzame erfelijke metabole
ziekten, maar ook aan ouderdomsziekten zoals diabetes, hartfalen en kanker.
En ik heb u wegwijs gemaakt in onze manier van translationeel onderzoek en
hoe we dit in de toekomst verder willen ontwikkelen door de toepassing van
nieuwe technologieën. De laatste minuten van mijn rede zou ik willen gebrui-
ken om een aantal mensen te bedanken.

Allereerst bedank ik het College van Bestuur van de Universiteit van Am-
sterdam en de Raad van Bestuur van het AMC voor mijn benoeming als
hoogleraar en het in mij gestelde vertrouwen. Ook dank ik de Raad van Be-
stuur voor de erkenning die het metabole onderzoek krijgt in ons ziekenhuis
en dat ik die lange traditie mag voortzetten met de aanvaarding van deze leer-
stoel. Hetzelfde geldt voor ons divisiebestuur, die ik wil danken voor hun
steun voor mijn onderzoek de laatste jaren, en hun steun voor de voordracht
voor dit hoogleraarschap.

Ik ben grote dank verschuldigd aan Ronald Wanders. Eerst als promotor en
later als inspirator en mentor toen je me terughaalde uit Zwitserland en de
kans gaf om binnen jouw laboratorium een eigen groep op te bouwen. Je
bent het toonbeeld van iemand die altijd bruggen bouwt, kansen ziet, en an-
deren het beste gunt. Een grote inspiratie van hoe ik als wetenschapper wil
werken.

Ook Johan Auwerx wil ik bedanken. Hij is hoofd van het laboratorium in
Lausanne waar ik een aantal jaren heb mogen werken en is in die tijd maar
ook zeker daarna een belangrijke mentor geweest voor me. Zijn drive voor
nieuwe ontdekkingen maar ook zijn creativiteit voor onderzoek zijn onge-
evenaard en ik heb daar dan ook veel van geleerd.

Fred Vaz, al sinds 2002 een vrijwel constante factor in mijn wetenschappe-
lijke leven. Eerst als mijn stagebegeleider, toen co-promotor en tegenwoordig
als partner in zovele projecten. Jouw onbevangenheid leidt er toe dat je altijd
vragen stelt, over hoe dingen werken bijvoorbeeld. Gekoppeld aan jouw diepe
biochemische kennis van het metabolisme heb ik veel van je geleerd, en nog
steeds is dat het geval.

Gajja Salomons, ons afdelingshoofd sinds het terugtreden van Ronald, ik
wil je bedanken voor je steun en de vrijheid die je me geeft om het onderzoek
vorm te geven zoals ik dat wil, en voor je creatieve manier om op zoek te gaan
naar nieuwe mogelijkheden. Ook de staf-collega’s wil ik danken voor hun
steun en samenwerking. We gaan als lab een spannende tijd tegemoet met de
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alliantie, maar met vereende inzet van de staf en de mensen op de werkvloer
weet ik zeker dat we een heel mooi state-of-the-art lab gaan neerzetten.

Ik wil vooral ook mijn eigen team bedanken, zowel het huidige team als
degene die in het verleden onderdeel zijn geweest van het team. Maar omdat
een groot deel van hen geen Nederlands spreekt doe ik dat in het Engels. Dear
team, the fact that I’m standing here today, I owe it for a large part to you.
You are both the hands and brains of the operation, and I’m so fortunate to
be part of it. I can’t thank you enough.

Ook de andere collega’s van Lab GMZ wil ik bedanken. De combinatie
tussen diagnostiek en onderzoek maakt ons lab een bijzondere omgeving.
Maar het zijn vooral de mensen die het een succes maken. De meesten wer-
ken er al jaren of zelfs decennia. Jullie loyaliteit, persoonlijke betrokkenheid,
bereidheid om samen te werken, en jullie inzet hebben ervoor gezorgd dat het
lab wereldwijd beroemd is in ons vakgebied. Laten we dit vooral zo houden
en zelfs versterken nu we met onze collega’s van het metabole lab aan VUmc-
zijde een eenheid gaan vormen.

Ik wil ook onze klinische partners danken. Zij zijn dag en nacht bezig om
het leven van patiënten en hun ouders beter te maken, soms die levens te
redden, en soms bij te staan als het toch niet goed gaat. Zij zijn dan ook zon-
der uitzondering inspirerende partners om mee samen te werken. Ik wil in
het bijzonder Gepke Visser en Frits Wijburg noemen, met wie wij al jaren
intensief en met aanwijsbaar succes samenwerken aan vetzuuroxidatiestoor-
nissen. Dank daarvoor.

De vele collega’s met wie we prettig samenwerken. In het Amsterdam
UMC de collega’s van onder andere de experimentele cardiologie, klinische
genetica, klinische chemie, medische biochemie, interne geneeskunde, fysio-
logie, medische biologie, voortplantingsgeneeskunde en veel anderen. En na-
tionaal onze partners in de UMD, CVON-Energise en Turnover consortia.
Samen vanuit multidisciplinariteit een wetenschappelijk probleem oplossen
waar mensen uiteindelijk baat bij hebben geeft veel voldoening en ik ben blij
dat ik dit samen met jullie mag doen.

Tot slot wil ik mijn vrienden en familie bedanken. Vrienden van middel-
bare school en studietijd die ik de laatste jaren veel te weinig heb gezien, maar
het doet me veel plezier jullie hier vandaag te zien.

Mijn ouders die me altijd onvoorwaardelijk gesteund en gestimuleerd heb-
ben. Mijn zusjes en hun gezinnen die altijd zorgen voor relativering, bijzon-
dere verhalen, en blauwe kaas. En mijn schoonouders die in tijden van drukte
altijd voor ons klaar staan.

En natuurlijk Laura en Kai. Kai, waar je ook bent, je steelt altijd de show.
Het is fantastisch om te zien hoe je steeds ouder en wijzer wordt; blijf vooral
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nieuwsgierig en blijf eindeloos vragen waarom. Lau, ik kan hier vandaag al-
leen maar staan dankzij jou. Je hebt me altijd gesteund in de keuzes die ik
maakte ook al was dat niet altijd makkelijk. Ik ben je hier enorm dankbaar
voor en kijk uit naar nog vele jaren samen op weg naar een gezonde oude dag.

Ik heb gezegd.
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