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Verbetering van de kwaliteit van leven is essentieel 
in onze maatschappij. Dit is precies waar wij, met  
behulp van moderne geneeskunde, naar streven 
voor mensen met een ziekte, slijtage van het lichaam, 
letsel, of slechte genen. We spannen ons lichaam tot 
het uiterste in, tasten onze grenzen af en verhullen 
onze beperkingen en ons lichamelijke verval met me-
dicijnen, operaties, speciale voeding en technologie.

Maar is verlenging van het leven zinvol als dit af-
breuk doet aan de kwaliteit van leven? Wij vinden 
van niet. Daarom streven wij er in Utrecht naar om 
de kwaliteit van leven te verbeteren door verbete-
ring, vervanging of vernieuwing van weefselfunctie.

Maar voordat we deze doel kunnen bereiken, moeten 
we volledig inzichtelijk maken waar we mee te maken 
hebben. Fundamentele wetenschap en technologie 
bieden ons de kennis om nieuwe ontdekkingen te 
doen en betere manieren te vinden om deze te 
vertalen naar klinische toepassingen.We scheppen 
er genoegen in om diep te graven en samen uit te 
vinden hoe ons lichaam werkt.

In Utrecht hebben we een een unieke niche gecre-
eerd en zien we samenwerking tussen artsen en  
wetenschappers op het gebied van diergeneeskunde 
en menselijke geneeskunde. Zij laten zien wat echt 
samenwerken betekent. We combineren fundamen-
tele wetenschap met opkomende technologieën en 
beschikken over de infrastructuur, kennis en crea-
tiviteit om een idee om te zetten in een tastbaar 
voordeel voor onze patiënten. 

We nodigen u uit om een aantal van onze hoogte-
punten door te lezen en hopen dat u daar net zoveel 
inspiratie en energie uithaalt als wij. We beschikken 
over geweldig talent in dit complexe vakgebied. 
Samen zetten we vaart achter de ontwikkeling van 
regeneratieve technologieën en behandelingen.

Marianne Verhaar, MD, PhD en Paul Coffer, PhD
Co-directeuren Regeneratieve Geneeskunde Utrecht
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Op het Utrecht Science Park bevindt zich de grootste 
groep onderzoekers in Nederland die werkt op het 
gebied van regeneratieve geneeskunde aan mondiale 
gezondheidskwesties

Onze uitstekende wetenschappers, biotechnologen, 
medici, studenten, ethici en ondersteunend personeel 
werken nauw samen om wetenschappelijke en 
technologische ontdekkingen te vertalen in voordeel 
voor de patiënt.

Regeneratieve Geneeskunde 
Utrecht
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Vaart achter de ontwikkeling van 
regeneratieve behandelingen

Visie

Stel je eens voor: een wereld waarin geen tekort 
is aan donororganen, waarin we organen die 
zijn beschadigd door letsel, ziekte of ouderdom 
kunnen repareren en vervangen. Een wereld 
waarin we behandelingen kunnen afstemmen op 
het individu. Dat is de lange termijn doelstelling 
van regeneratieve geneeskunde. We combineren 
hoogwaardige wetenschap en technologie, brengen 
uitstekende onderzoekers en medici samen en 
streven ernaar ons lichaam te helpen zichzelf  
te herstellen.

Missie

1.  We willen regeneratieve behandelingen 
ontwikkelen voor toepassing in de 
gezondheidszorg

2.  Dit doen we vanuit een centraal kenniscentrum 
voor biomedisch, technologisch en 
stamcelonderzoek.

3.  Hiervoor gaan we op zoek naar de volgende 
generatie onderzoekers  en zorgverleners 
en leiden deze op voor de ontwikkeling en 
implementatie van regeneratieve behandelingen.

4.  We verwerven maatschappelijke perspectieven 
door actieve verbinding met patiënten en  
patiëntenverenigingen en relevante 
belangengroepen.

5.  (Internationale) samenwerking met de 
academische wereld, overheden en industrie 
streven we actief na.



Onze focusgebieden
Verbeteren, vervangen, 
vernieuwen

Wij geloven dat regeneratieve technologieën, in 
combinatie met stamcel- en ontwikkelingsbiologie, de 
oplossing kunnen bieden voor huidige en toekomstige 
gezondheidskwesties.

We richten ons op drie wetenschappelijke gebieden:
• Regeneratie van hart- en vaatweefsel
• Regeneratie van spier- en skeletweefsel
• Stamcelbiologie en organoïden

In deze thema’s spelen faciliterende technologieën, 
ethische overwegingen en afstemming met de 
verschillende belanghebbenden, waaronder patiënten 
en hun familie een belangrijke rol.

Het samenkomen van deze aspecten resulteert in 
betere interdisciplinaire samenwerking en een open 
cultuur gericht op delen van kennis.

We streven ernaar onze bijdrage voortdurend 
te vergroten. We willen individuen en groepen 
samenbrengen en ondersteunen, onze inspanningen 
bespreken en mensen onderwijzen. 

Hier zien we samenwerkingsprojecten tussen artsen en 
wetenschappers op het gebied van diergeneeskunde 
en menselijke geneeskunde. Zij laten zien wat echt 
samenwerken betekent. In het Utrecht Science 
Park kunnen in-vitro-resultaten direct vanuit het 
laboratorium worden onderzocht in de kliniek voor 
diergeneeskunde, ook met het oog op toepassing in 
de humane academische zorg.

Stamcellen vormen 
een uniek instrument 
waarmee we inzicht 
krijgen in wat er mis 

gaat als onze gezond-
heid achteruitgaat. 
En uiteindelijk ook 
hoe we dit kunnen 

herstellen.

We beschikken over 
de juiste combinatie 

aan expertises 
om regeneratieve 
behandelingen op 
maat te maken en 
nieuwe klinische 

normen te stellen.

We willen meer 
doen dan alleen 

symptomen 
behandelen. We 

streven ernaar om 
schade aan weefsel 

en organen ongedaan 
te maken en te 

repareren.
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Centrum voor Regeneratieve 
Geneeskunde Utrecht (RMCU)

In het kader van een uniek initiatief hebben het UMC 
Utrecht en het Hubrecht Instituut de bouw van een 
nieuwe locatie mogelijk gemaakt. Hier werkt de grootste 
groep onderzoekers op het gebied van regeneratieve 
geneeskunde en stamcellen in Nederland. Het is een van 
de weinige centra van deze omvang in Europa.

Het RMCU (Regenerative Medicine Center Utrecht) is een 
samenwerking van zo'n 200 onderzoekers onder leiding 
van 20 hoofdonderzoekers. Zij werken elke dag samen 
met 60 andere hoofdonderzoekers en hun groepen, 
alle onder de paraplu van Regeneratieve Geneeskunde 
Utrecht. Het RMCU bevindt zich op een perfecte plek in 
het Utrecht Science Park, in het gebouw van het Hubrecht 
Instituut, tegenover het UMC Utrecht schuin tegenover de 
Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht, 
en op loopafstand van de Faculteit Diergeneeskunde van 
de Universiteit Utrecht. Op verschillende plekken op de 
campus bevinden zich startups, andere bedrijven en dus 
vele mogelijkheden voor valorisatie.

Deze buitengewone gemeenschap wijdt zich aan het 
opleiden van toekomstige generaties onderzoekers en 
de bevordering van regeneratieve behandelingen. 

We verbinden onderzoekers uit diverse specialistische 
vakgebieden om de complexe materie van 
weefselschade en weefselherstel te onderzoeken. 
Onze gemeenschap verbindt medici (zowel menselijke 
geneeskunde als diergeneeskunde), wetenschappers, 
biotechnologen, ethici, ondernemers, overheden, 
industrie en patiënten.

We combineren kennis met creativiteit en bekijken 
biomedische uitdagingen vanuit nieuwe perspectieven 
om innovatieve regeneratieve oplossingen te 
ontwikkelen.

We verenigen meerdere disciplines, die samen 
het landschap van de gezondheidszorg voorgoed 
veranderen.
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Wetenschappelijke ontdekkingen door de geschiedenis 
heen hebben ons gebracht tot onze huidige inzichten in 
regeneratie. Het concept van regeneratie dateert al van de 
oude Grieken (denk maar aan Prometheus en zijn steeds 
weer aangroeiende lever). Sinds de ontdekking van embryo-
nale stamcellen in de jaren '80 van de vorige eeuw heeft zich 
een geheel nieuw landschap voor biomedisch onderzoek 
geopend. 

In de natuur is er niets dat ook maar kan tippen aan een 
stamcel. Het leven is mogelijk dankzij de kracht van deze 
speciale cellen. Embryonale stamcellen kunnen uitgroeien 
tot elke soort cel in ons lichaam. Bij volwassenen kunnen 
stamcellen zich ontwikkelen tot de celtypes van het weefsel 
waarin ze zich bevinden.

Stamcellen coördineren en controleren de balans van het 
leven. Wij proberen die balans te laten doorslaan ten gunste 
van regeneratie om zo de kwaliteit van leven te verbeteren 
van mensen bij wie weefsel hersteld of vervangen moet 
worden. 

Dankzij de ontdekking van organoïden (mini-organen) in 
Utrecht, in combinatie met geavanceerde technologieën 
zoals biofabricatie en genbewerking, is het vakgebied  
regeneratieve geneeskunde sterk ontwikkeld.

In Utrecht richten we ons op het verder ontrafelen van de 
onderliggende wetenschappelijke principes van dit veld.  
We willen bestaande cellen aanpassen en nieuw weefsel  
laten groeien op een manier die voor elke patiënt voordeel 
kan opleveren. Met behulp van regeneratieve geneeskunde 
dragen we bij aan betere diagnostiek, meer effectieve  
behandelingen en snellere besluitvorming in de gezond-
heidszorg.

Stamcelbiologie en organoïden 

Het potentieel van het 
lichaam benutten
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Het lastige van Wnt 
Wnt-eiwitten zijn sterk evolutionair geconserveerd, dus of je nu een spons, 
platworm, vlieg of mens bent, je hebt Wnt. Wnt's zijn kleine moleculen 
die zich aan receptoren op het celoppervlak binden. Ze zijn van belang 
voor allerlei biologische processen, van de ontwikkeling van organen tot 
weefselregeneratie en homeostase. Verkeerde Wnt-signalen resulteren in kanker, 
stofwisselingsziekten en het onvermogen om weefsel te regenereren. Als het lukt 
om een het evenwicht te vinden tussen de mechanismes die kanker tegengaan 
en de mechanismes die zorgen voor regeneratie, kunnen mogelijk innovatieve 
regeneratieve behandelingen worden ontwikkeld. We doen onderzoek naar 
nieuwe regelaars van de Wnt-signaalroute om erachter te komen welke rol zij 
spelen bij regeneratie. Op basis daarvan kunnen we meer gerichte en krachtigere 
medicijnen ontwikkelen voor behandeling op maat. We gebruiken normale en 
tumororganoïden om nieuwe regelaars aan te passen en nieuwe medicijnen op 
geschiktheid te testen. Onze uitdaging ligt in het ontwerp van nieuwe moleculen 
die Wnt's specifiek remmen zonder dat ze andere belangrijke biologische 
processen verstoren. 
– Nicola Fenderico, Promovendus

Communicatie tussen cellen
Extracellulaire vesikels (EV) werden vroeger beschouwd als de vuilniswagens 
van een cel, die alle resten uit de cel verwijderden. Nu weten we dat ze 
belangrijk zijn voor de communicatie tussen cellen: de ene cel kan een EV 
van een andere cel opnemen en daarmee mogelijk het gedrag van de nieuwe 
gastheer beïnvloeden. In nabootsing van dit natuurlijke proces gebruiken we uit 
stamcellen afkomstige EV's voor het transport van factoren die essentieel zijn 
voor weefselherstel en -regeneratie of voor het inbrengen van gerichte middelen 
zoals siRNA's (stukjes RNA waarmee genen stilgelegd kunnen worden). Hopelijk 
kunnen we zo EV's naar het beschadigde deel van het hart sturen en cellen 
daar aanzetten tot reparatie. Hiervoor ontwikkelen we een GMP-compatibele 
bioreactor (van klinische kwaliteit) voor de schaalbare isolatie en productie van 
EV's uit stamcellen en verbeteren we biomaterialen die we kunnen gebruiken 
voor de getimede afgifte van EV's. 
- Pieter Vader, PhD

CRISPR/Cas9 voor reparatie spierziekte-gen
Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD) is een van de meest voorkomende erfelijke spierziekten. Er bestaat geen genezing 
of doeltreffende behandeling voor. De ziekte wordt veroorzaakt door een abnormaal actief DUX4-gen, dat zo toxisch 
is voor spiercellen dat deze afsterven. Het onderzoek naar DUX4 is ingewikkeld. Het gen kan uit 11 tot meer dan 100 
herhaalde segmenten binnen het genoom bestaan, waardoor het moeilijk te targetten is, en daarnaast is DUX4 zelf 
betrokken bij de regulering van veel andere genen. We hopen de normale activiteit van het gen te herstellen met behulp 
van CRISPR/Cas9 genbewerkingstechnologie om het DNA op de juiste plek door te knippen en een stukje van het  
DUX4-gen te verwijderen. We kijken ook naar doelwitten van DUX4 die direct gerelateerd zijn alleen aan het FHSD-
fenotype om zo een doeltreffende behandeling te kunnen ontwikkelen. 
– Ator Ashoti, Promovendus



Klinisch onderzoek met stamcellen voor systemische sclerose
Systemische sclerose is een slopende auto-immuunziekte waarbij het bindweefsel 
verdikt en bloedvaten beschadigd worden. Patiënten met deze ziekte krijgen 
chronische zweren op hun vingers, die ertoe kunnen leiden dat ze deze niet meer 
kunnen gebruiken voor normale dagelijkse bezigheden, zoals nummers intikken 
op een mobiele telefoon. Uiteindelijk ontwikkelen patiënten ernstige infecties of 
moeten soms vingers verwijderd worden. Er is geen genezing voor deze ziekte. 
We hebben een klinische trial ingesteld waarbij mesenchymale stamcellen (MSC) 
plaatselijk worden geïnjecteerd in de belangrijkste spieren van de handen en 
armen. We verwachten dat de MSC de groei van nieuwe bloedvaten stimuleren 
door uitscheiding van bevorderlijke factoren en interactie met cellen ter plaatse. 
– Femke van Rhijn, MD, Promovendus

Implanteerbaar leverweefsel
Leverschade als gevolg van medicijngebruik is de belangrijkste 
oorzaak van acuut leverfalen in ontwikkelde landen en de 
belangrijkste reden voor het stoppen van klinische studies. Dit 
is niet alleen een groot gezondheidsprobleem, maar heeft ook 
een enorme financiële impact op farmaceutische bedrijven. Wij 
combineren leverorganoïden (mini-levers) met hydrogels en 
bioprinten om een betrouwbaar modelsysteem te maken dat 
leverschade als gevolg van medicijngebruik kan voorspellen 
voordat het medicijn de preklinische fase bereikt. Omdat 
de organoïden afkomstig zijn van de patiënt kunnen we dit 
modelsysteem ook gebruiken om te voorspellen hoe een bepaalde 
patiënt op verschillende medicijnen reageert voordat we die 
patiënt gaan behandelen. In een ander project willen we een 
speciale hydrogel gebruiken die door de levercellen kan worden 
afgebroken. Hierdoor vormen de cellen samen grotere functionele 
levereenheden met ingebouwde bloedvaten. Uiteindelijk is het de 
bedoeling om met dit implanteerbare leverweefsel de leverfunctie 
te herstellen. – Kerstin Schneeberger, PhD

Behandeling van gescheurde meniscus op basis 
van stamcellen
Er is geen behandeling voor een gescheurde meniscus, operatieve 
verwijdering leidt tot een grotere kans op vroegtijdige artrose. Wij 
ontwerpen aan de hand van het IMPACT-onderzoek een op cellen 
gebaseerde procedure voor regeneratie van de meniscus. Net als 
in de IMPACT-procedure krijgen patiënten een operatie waarbij 
cellen uit de meniscus worden verwijderd en gecombineerd 
met allogene MSC. Deze worden vervolgens ingebracht in een 
collageen-meniscusimplantaat (CMI). CMI's worden in de kliniek 
al gebruikt om een deel van de meniscus te vervangen, maar 
vanwege de lage biologische werking is het weefselherstel van 
geringe kwaliteit. De behandeling die nu ontwikkeld wordt, 
gaat om een procedure met slechts één fase. Hierbij vinden alle 
stappen en de implantatie van het CMI in dezelfde operatie plaats. 
Dit levert een duidelijke kostenbesparing op en ook de hersteltijd 
is korter. 
– Chella Hagmeijer, MD, Promovendus
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Onze studenten leren hoe ze wetenschap en 
technologie kunnen omzetten in praktische 
toepassingen voor de gezondheidszorg. Voor ons is 
leren iets wat je je leven lang blijft doen. We leiden 
onze studenten op tot de komende generatie leiders in 
onderzoek en gezondheidszorg.

Onderwijs in Utrecht

Keuzemodules bacheloropleidingen
Het is nooit te vroeg voor inspiratie.
We bieden verschillende keuzemodules 
voor bacheloropleidingen waarmee jong 
talent kan proeven van wetenschappelijk 
onderzoek en de spannende 
ontdekkingen op dit gebied.

Stages
Masterstudenten kunnen 6 of 9 maanden 
stage lopen, lang genoeg om zelf te 
ervaren wat het is om onderzoek te doen. 
We verwelkomen studenten uit de hele 
wereld en omgekeerd lopen veel van 
onze studenten stage in het buitenland. 
rmutrecht.org/category/internships/

Summer School-opleidingen
Een internationaal perspectief is van 
essentieel belang. De studenten die onze 
Summer School-opleidingen volgen, 
hebben verschillende achtergronden 
maar delen een belangstelling voor 
regeneratieve geneeskunde en 
technologie.
rmutrecht.org/summer-school/

Regeneratieve Geneeskunde  
& Technologie
Tijdens dit twee jaar durende 
masterprogramma doen studenten 
intensief onderzoek op het raakvlak van 
wetenschap, techniek en geneeskunde. 
Het programma wordt aangeboden in 
samenwerking met de TU Eindhoven. 
www.uu.nl/masters

Waarom Utrecht?
In een onderzoekssetting komen studenten meer  
te weten over de actuele uitdagingen in de 
gezondheidszorg en wetenschap en hoe ze die kunnen 
aanpakken. Hier bevindt zich de hoogste concentratie 
onderzoekers en klinische medici op het gebied van 
regeneratieve geneeskunde in Nederland. Voordelen 
voor studenten zijn onder meer de nabijheid van 
en mogelijkheden tot frequente interacties met de 
faciliteiten op de campus het Utrecht Science Park, 
zoals een groot academisch ziekenhuis (UMC Utrecht), 
de Universiteit Utrecht (faculteiten geneeskunde, 
diergeneeskunde, wetenschap en bètawetenschappen) 
en een groot aantal startups en andere bedrijven.
We versterken onze positie op dit gebied verder door 
nationale en internationale strategische allianties, 
partnerschappen met de industrie en nauwe 
samenwerkingen met patiëntenorganisaties. 

Biofabricatie
Dit is de eerste internationale 
masteropleiding in 3D-printen en 
biofabricatie. Studenten studeren één 
jaar in Europa (Universiteit Utrecht of 
Universiteit van Würzburg in Duitsland) 
en één jaar in Australië (Queensland 
University of Technologie en University 
of Wollongong) en krijgen diploma’s van 
beide universiteiten. 
www.uu.nl/masters

PhD-opleidingen
Een opleiding van vier jaar met nadruk 
op translationele geneeskunde en 
technologie. PhD-studenten vullen 
hun onderzoek aan met interactieve 
groepsopdrachten die direct relevant 
zijn voor het vakgebied. Zo ontwikkelen 
ze de algemene vaardigheden die ze als 
toekomstige mentor en leider  
nodig hebben.
rmutrecht.org/phd-program/
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Hartziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak: een 
ongelooflijke 31% van alle overlijdensgevallen ter wereld zijn 
te wijten aan hartziekten. Het is nauw verwant met nierziekten, 
waar 10% van de bevolking aan lijdt. Ziekte van het ene 
orgaan leidt vaak tot slecht functioneren van het andere.

Het is schrikbarend dat tegenwoordig meer mensen 
vroegtijdig overlijden aan niet-overdraagbare 
aandoeningen zoals hart- en nierziekten dan aan 
overdraagbare ziekten zoals malaria of griep.

Voor patiënten in een laat stadium van de ziekte is een 
orgaantransplantatie de enige kans op genezing. Het tekort 
aan orgaandonoren is echter een groot en wijdverbreid 
probleem.

Hartziekten worden meestal veroorzaakt door een verlies 
van cellen van de hartspier, gewoonlijk als gevolg van 
een hartaanval of voortschrijdend hartfalen. De huidige 
behandelingen, zoals verandering van levensstijl, moderne 
medicijnen en pacemakers, ICD’s en steunharten, verlichten 
alleen de symptomen en voorkomen dat de ziekte  
erger wordt.

Een nier kan zichzelf na acute schade repareren en weer 
normaal gaan functioneren. Als de schade echter groot is 
of een patiënt nog andere onderliggende nierproblemen 
heeft, werkt dit zelfherstellende vermogen niet en kan 
fibrose of terminale chronische nierziekte ontstaan.  
De huidige behandeling van nierfalen bestaat onder meer 
uit dialyse en transplantatie.

Er bestaat een duidelijke behoefte aan oplossingen die een 
schade aan de hartspier of nierbuisjes ongedaan kunnen 
maken of herstellen.

In Utrecht bundelen we onze krachten om door een 
combinatie van technologie en biologie deze ziekten beter 
te leren begrijpen. We richten ons daarbij op het benutten 
van ons natuurlijke potentieel voor regeneratie, maken 3D- 
modellen om dit potentieel te bestuderen en ontwerpen en 
bouwen weefsel voor implantatie. 

Regeneratie van hart- en vaatweefsel

Het transformeren  
van onderzoek 

en gezondheidszorg
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Doorspitten van ruis in preklinische data
Klinisch onderzoek naar hartziekten en hartregeneratie geeft variabele  
uitkomsten. Wij denken dat we de respons op therapie beter kunnen voorspellen 
door preklinische metadata te bestuderen. Dit zijn de gegevens afkomstig uit de 
onderzoeksfase en diermodellen. In de ruis van deze gegevens kunnen we  
verschillen onderscheiden tussen diermodellen, vaststellen welke onderzoeken 
van goede kwaliteit zijn en patronen vinden waarmee wellicht efficiëntere klinische 
studies kunnen worden opgezet.We hebben inderdaad factoren gevonden die 
van invloed zijn op toegediende behandelingen en zien dat we bij grote  
diermodellen kunnen voorspellen wat we van een nieuw medicijn kunnen  
verwachten. Hierdoor kunnen we modellen optimaliseren en standaardiseren. 
Door computersimulaties met datasets kunnen we vervolgens zien hoe werkzaam 
elke preklinische onderzoeksbenadering is. 
– Peter-Paul Zwetsloot, MD, Promovendus

Micropleister van hartweefsel
Erfelijke aanleg, zoals in het geval van een genmutatie, heeft 
invloed op het risico op hartziekten. Als de mutatie erfelijk is, kan 
deze op familieleden worden overgedragen. Als deze onopge-
merkt blijft en niet wordt behandeld, kan dit leiden tot hartfalen 
of een hartstilstand. Wij bestuderen de phospholamban (PLN) 
R4del-mutatie, die een vergroot hart veroorzaakt (gedilateerde en 
aritmogene cardiomyopathie) en waarbij het risico op plotse hart-
dood groot is.We werken hierbij nauw samen met de Stichting PLN 
(die naar dit defecte gen genoemd is) om de ziekte te bestuderen 
en een nieuwe behandeling te vinden. We hebben geïnduceerde 
pluripotente stamcellen (iPS cellen) uit PLN-patiënten gegenereerd 
en ontwikkeld tot hartspiercellen (cardiomyocyten). Met behulp 
van geavanceerde biotechnologische en celkweekmethoden 
kunnen we deze cellen laten rijpen, zodat ze meer gaan lijken op 
de volgroeide cardiomyocyten van het menselijk hart en zelfs weer 
spontaan gaan kloppen. Onze volgende stap is het zoeken naar 
geschikte nieuwe medicijnen die mogelijk kunnen worden gebruikt 
voor de behandeling van PLN-patiënten. We verwachten dat deze 
nieuwe techniek ook van pas komt voor het onderzoek naar andere 
erfelijke hartziekten. 
– Alain van Mil, PhD

Cruciale factor voor hartreparatie
Hoewel ons hart een zekere mate van zelfherstellend vermogen heeft, is dat niet voldoende om de hartfunctie volledig 
te herstellen. Na een trauma of door ziekte veroorzaakte schade sterven cardiomyocyten (cellen van de hartspier) af en 
wordt littekenweefsel gevormd. Wij geloven dat we de belangrijkste regelaar van fibrose hebben gevonden. Door dit gen 
stil te leggen, zijn we erin geslaagd hartfibrose bij muizen ongedaan te maken. Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe 
biomarkers voor regeneratie. We hebben gezien dat het stamcelgen LGR5 cellen na een hartinfarct kan helpen omvormen 
tot cardiomyocyten. Als we fibrose kunnen tegengaan of vertragen en tegelijkertijd de rijping van cardiomyocyten kunnen 
verbeteren, zijn we weer een stap verder op weg naar een beter zelfherstellende vermogen van ons hart.
– Gregory Lacraz, PhD
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Zebravissen en nierziekten
De genetische oorzaak van nierziekten bij kinderen is vaak ingewikkeld en er is 
nog maar weinig bekend over het verband tussen genotype en fenotype.  
Onze klinisch genetici en nefrologen zien families met vele verschillende soorten 
nierziekten, zowel erfelijke als spontaan optredende mutaties. We hebben bij deze 
patiënten exoomdiagnostiek uitgevoerd, waarbij we alle actieve genen hebben 
gesequenced. Hiermee willen we nieuwe genetische oorzaken van nierziekten 
opsporen. We gebruiken hiervoor een zebravismodel, waarmee we veel inzicht 
hebben verkregen in de ontwikkelings- en genetische processen. Dit sterke 
visje is goedkoop, krijgt binnen een paar weken honderden jongen en groeit 
extreem snel. Al binnen een paar dagen wordt in het embryo van de zebravis de 
basiseenheid van een nier gevormd: het nefron. We gebruiken de CRISPR/Cas9 
genbewerkingstechnologie om zebravissen te kweken die deze mutaties in zich 
dragen. Zo hopen we meer te weten te komen over de genetische factoren van 
erfelijke nierziekten – Glenn van de Hoek, Promovendus

Het bouwen van nierbuisjes
Wij ontwikkelen implanteerbare nierbuisjes voor patiënten met 
een nierziekte. Het eerste deel van het buisje is cruciaal voor een 
gezonde nierfunctie. Hier wordt ongeveer twee derde van al het 
water en alle zouten gefilterd en worden suiker en andere essen-
tiële voedingsstoffen geresorbeerd. Zowel acute als chronische 
nierziekten manifesteren zich meestal door een functiestoornis van 
dit buisje. In een tweestapsbenadering identificeren we biomateri-
alen waarmee de extracellulaire matrix (ECM) geoptimaliseerd kan 
worden. Deze laag is essentieel voor de structuur en biochemische 
ondersteuning van vele verschillende soorten cellen. Abnormale 
ophoping van ECM veroorzaakt fibrose, een kenmerk van chro-
nische nierziekten. Ook kweken we mini-nieren (organoïden) uit 
iPS-cellen van patiënten, die we plaatsen op een hol membraan 
een hol vezelig. We denken dat dit 3D nierbuisje na transplantatie 
de normale nierfunctie zal helpen herstellen.  
–  Jitske Jansen, PhD en Katje Jansen, Promovendus

Nier-organoïden
Elke nier bevat wel één miljoen nefronen. Deze buisvormige structuren zijn de 
functionele eenheden van de nier en zorgen voor de actieve verwijdering van  
afval. Na nierletsel wordt celdood in nierbuisjes normaal gesproken gevolgd 
door regeneratie. Bij nierpatiënten zijn de nieren hier echter niet in voldoende 
mate toe in staat. We gebruiken nier-organoïden gemaakt uit biopten van  
menselijke nieren of cellen in de urine om te bestuderen welke rol stamcellen in 
de nier spelen bij de ontwikkeling, instandhouding en regeneratie van de nieren. 
Organoïden kunnen ook worden gebruikt om niercellen te vermenigvuldigen 
voor de ontwikkeling van biologische kunstnieren. Een interessante bevinding 
hierbij is dat voortschrijdend nierfalen gepaard gaat met een verhoogd aantal 
cellen die niet langer kunnen delen. We proberen te begrijpen hoe we cellen 
kunnen aanzetten om zich weer te gaan vermeerderen of juist af te sterven om 
het proces van nierregeneratie doeltreffender te maken.  
– Maarten Rookmaaker, MD, PhD
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Ons innovatie-ecosysteem

Utrecht Science Park
In het Utrecht Science Park komen expertise in  
onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en 
gezondheidszorg samen. Ruim 80 bedrijven en 
organisaties zijn gevestigd in dit 300 hectare grote 
gebied even ten oosten van Utrecht. USP stelt zich 
ten doel om maatschappelijke en economische 
meerwaarde te creëren. Daartoe stimuleert en  
versterkt USP de samenwerking tussen ken-
nisinstituten en innovatieve bedrijven, faciliteert 
activiteiten op het gebied van valorisatie en 
investeringsmogelijkheden, en biedt incubator-
ruimte voor creatieve en duurzame startups. Onze 
onderzoekers onderhouden nauwe banden met 
USP en kunnen gebruikmaken van hun diensten 
en netwerkmogelijkheden.
www.utrechtsciencepark.nl/en/home

Utrecht Life Sciences 
ULS maximaliseert de expertise en middelen van de verschillende 
partners in het Utrecht Science Park, op zoek naar oplossingen voor de 
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen voor ons en toekomstige 
generaties. We bevorderen innovaties in menselijke gezondheidszorg 
en diergeneeskunde, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden 
met ons milieu en gedeelde waarde creëren en tegelijkertijd  
economische en maatschappelijke voordelen stimuleren. We focussen 
op drie strategische thema’s: One Health, Personalized Medicine & 
Health en Regenerative Medicine & Stem Cells. Onderliggend aan 
deze drie thema’s is het domein Science for Life waarin vraagstukken 
rondom de bouwblokken van het leven worden bestudeerd. 
www.utrechtlifesciences.nl

Regenerative Medicine Crossing Borders (RegMed XB)
RegMed XB is een virtueel, grensoverschrijdend instituut  
waarbinnen publieke en private ondernemingen in Nederland en  
België samenwerken. Deze samenwerking richt zich op hart- en  
vaatziekten, aandoeningen van het spier- en skeletstelsel en regenera-
tie van organen. Het instituut combineert wetenschappelijke kennis op 
hoog niveau met ondernemerschap. Deze grote gezamenlijke  
inspanning bevordert de snelle vertaling van wetenschappelijke ont-
dekkingen naar betaalbare patiëntenzorg en fungeert als katalysator 
voor de vorming van een nieuwe industrie op dit gebied.

Hofvijverkring Den Haag
De Hofvijverkring Den Haag, een groep alumni van 
de Universiteit Utrecht in Den Haag en omgeving, 
ondersteunt onderzoeks- en onderwijsprojecten aan 
de Universiteit Utrecht. In 2014 richtte deze groep het 
Hofvijverkring-Regenerative Medicine Visiting Scientist 
Program op, het eerste programma in zijn soort, met 
het doel om toonaangevende onderzoekers voor een 
mini-sabbatical naar Utrecht halen om zo onderzoek in 
zowel Utrecht als de thuisstad van de bezoeker te  
koesteren en te versterken. 

HVK Visiting Scientists zijn onder meer: Loren Field,  
Indiana University, USA, die als eerste aantoonde dat 
hartspiercellen van zoogdieren geregenereerd kunnen 
worden; Paul Dalton, Universiteit Würzburg, Duitsland, 
die een nieuw type 3D printtechnologie (melt electros-
pinning writing) ontwikkelde en April Pyle, University of 
California Los Angeles, USA, leider op het gebied van 
op maat gemaakte bewerkingsinstrumenten (CRISPR/
Cas9) en nanodeeltjes voor spierziekten.
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Regeneratie van spier- en skeletweefsel

Naarmate we ouder worden, treedt slijtage op van kraakbeen 
en/of bot. Dit kan een enorme impact hebben op patiënten, 
zowel fysiek als emotioneel en financieel. Gezond kraakbeen en 
bot kunnen worden aangetast door erfelijke factoren, ziekte,  
slechte voeding, infectie of trauma.Wij richten ons op de  
integratie van biologie en technologie om kraakbeen en bot te 
vernieuwen en vervangen. De meest voorkomende gewrichts-
ziekte ter wereld is osteoartritis (OA). Dit treedt op als het  
rubberachtige kussentje van kraakbeen tussen de gewrichten 
slijt. Naarmate OA voortschrijdt, ervaren patiënten stijfheid, 
zwelling, pijn en verminderde beweeglijkheid. Uiteindelijk 
worden ook de botten zelf aangetast en kunnen er stukjes van 
afbreken en in het gewricht gaan rondzwerven. In het laatste 
stadium van OA is al het kraakbeen in het gewricht verdwenen 
en wrijven de twee botuiteinden direct tegen elkaar. Er is helaas 
geen behandeling waarmee OA kan worden genezen. De enige 
opties zijn pijnstilling en vervanging van het gewricht.

Aan het andere eind van het spectrum vinden we acuut letsel, 
bijvoorbeeld als gevolg van een fietsongeluk (gebroken kaak) of 
een scheur in het kraakbeen in de knie bij een voetbalspeler die 
onderuit is gehaald. Jongvolwassenen hebben nog een leven 
vol beweging voor zich. In Utrecht hebben we daarom met het 
klinische IMPACT-onderzoek een baanbrekende behandeling 
voor regeneratie van kraakbeen ontwikkeld.

De duurzaamheid en goede werking van implantaten zijn  
afhankelijk van een netwerk van bloedvaten. Kraakbeen heeft 
zelf geen eigen vaatstelsel. De bloedtoevoer is afkomstig van 
het subchondraal bot (het bot net onder het kraakbeen) en 
houdt onze gewrichten gezond. Zonder bloedvaten is het  
zelfherstellende vermogen ernstig verminderd.
In Utrecht bestuderen we verschillende mogelijkheden om pijn-
medicatie te verbeteren, ons natuurlijke regeneratievermogen in 
gang te zetten, betere bot- en kraakbeenimplantaten te ont-
werpen, nieuwe bloedvaten te produceren en 3D-omgevingen 
te creëren om nieuw weefsel aan te maken.

Vaststellen van  
nieuwe klinische en  
onderzoeksnormen 
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De productie van bot
De langere botten in ons lichaam (zoals in de armen en benen) dragen het  
grootste gedeelte van ons gewicht en helpen ons te bewegen. Ze worden  
gevormd wanneer botcellen en bloed het kraakbeen binnengaan en daar mine-
rale afzettingen achterlaten. Wij bootsen het natuurlijke ontwikkelingsproces van 
deze botten na door kraakbeencellen te implanteren en die in het lichaam in bot 
te laten omzetten. Het unieke aan onze benadering is dat we dit systeem testen 
met niet op elkaar afgestemde immuunsystemen. Dit betekent dat we ook kraak-
beencellen van een donor zouden kunnen gebruiken. Een andere methode waar 
we onderzoek naar doen is het gebruik van stamcellen uit tandpulpa, dat zich 
in het binnenste van al onze tanden bevindt. We proberen vast te stellen of deze 
cellen kunnen bijdragen aan het regeneratie proces van bot. 
 – Alessia Longoni, Promovendus

Osteoartritis: betere pijnstilling en regeneratie
Ironisch genoeg is toediening van pijnmedicatie vaak een pijnlijke 
aangelegenheid.Wij ontwikkelen een behandeling op basis van 
toediening van medicijnen die bestaat uit biologisch afbreekbare 
microbolletjes en door de FDA goedgekeurde medicijnen. Deze 
kunnen de pijnmedicatie geleidelijk in het aangetaste gewricht 
vrijgeven, waardoor de noodzaak voor frequentie injecties door een 
arts verdwijnt. Met een OA-model van de knie en een model van 
degeneratie van een tussenwervelschijf hopen we een systeem te 
ontwerpen waarmee pijnmedicatie gericht wordt afgegeven in het 
gewrichtsmembraan van de knie en de pijnlijke tussenwervelschijf 
zonder dat systemische bijwerkingen optreden. In onze eerste in  
vivo-onderzoeken bij ratten en honden hebben we al gezien dat 
we zowel de pijn kunnen verminderen als regeneratie kunnen 
bevorderen. Voor OA en voor degeneratie van tussenwervelschij-
ven werd dit duidelijk uit een vermindering van de ontsteking en 
vermeerdering van gezond weefsel. Als volgende stap voeren we 
een klinisch onderzoek uit naar lage rugpijn en OA bij honden met 
natuurlijk voorkomende degeneratieve gewrichtsaandoeningen.
– Anna Tellegen, Dierenarts  & Imke Jansen, Promovendi 

Chronische rugpijn en regeneratie
Tussenwervelschijven fungeren als schokdemper voor onze ruggengraat. Iedereen met chronische rugpijn weet hoe  
belangrijk ze zijn. Wij bestuderen cellen uit de chorda dorsalis, een speciaal type cel dat aanwezig is in de tussenwervel-
schijven van kinderen tot 10 jaar oud. Na deze leeftijd worden de cellen vervangen door chondrocyt-achtige cellen.  
We proberen de natuurlijke ontwikkelingsprocessen na te bootsen en hopen dat deze cellen de regeneratie van  
tussenwervelschijven kunnen bevorderen. Daarnaast combineren we deze hypothese met de recentere ontdekking dat ook 
extracellulaire vesikels (EV) regeneratie kunnen stimuleren. EV's zijn kleine door een membraan omsloten deeltjes afkomstig 
uit cellen en spelen een rol bij de communicatie tussen cellen. Zoals blijkt uit hun naam, zijn het mogelijk goede dragers 
van krachtige factoren voor de bevordering van regeneratie van tussenwervelschijven 
– Frances Bach, Dierenarts, Promovendus



18 Regeneratieve Geneeskunde Utrecht

3D-printen en biofabricatie 
In biofabricatie komen geneeskunde, biologie, scheikunde en biotechnologie samen. Ons 
uiteindelijke doel is om in het laboratorium levend weefsel te maken door middel van geau-
tomatiseerde fabricageprocessen en 3D-celkweken. In Utrecht combineren we materialen met 
cellen om een goede omgeving voor cellen te creëren. We willen weefsel gaan produceren ter 
vervanging van beschadigd weefsel of als model voor de werkzaamheid van medicijnen. Hier-
voor moeten materialen en stamcellen worden gecombineerd in een 3D-architectuur die zoveel 
mogelijk lijkt op die van de oorspronkelijke organen. De Utrecht Biofabrication Facility verricht 
baanbrekend werk op dit nieuwe vakgebied. Een voorbeeld hiervan is ons 3D-Joint-project, 
speciaal gericht op de knie. We hebben een nieuwe benadering ontworpen en zijn de eersten 
die kraakbeen- en botregeneratie tegelijkertijd combineren en die met biofabricatiemethoden 
waarmee cellen samen met micrometer- en nanometergrote vezels kunnen worden geprint, zo-
dat de matrix in bot en kraakbeen nauwkeurig wordt nagebootst. Wat dit zo spannend maakt, 
is dat we ons op onbekend terrein begeven en onze ideeën aan het uittesten zijn. In Utrecht 
beschikken we over vele verschillende geavanceerde productietechnieken en kunnen daarmee 
vrijwel elke vorm creëren die we willen, met elke combinatie van cellen en materialen. 
– Riccardo Levato, PhD & Mylene de Ruijter, Promovendus

De kunst van het airbrushen
Als je denkt aan airbrushen, denk je waarschijnlijk aan graffitikunstenaars.  
Wij ook, maar voor ons is het daarnaast een nieuwe techniek voor een minder 
invasieve operatie van de knie. Normaal gesproken moet bij een operatie van de 
knie het hele gewricht opengelegd worden. Maar bij deze nieuwe techniek hoeft 
de chirurg alleen twee kleine gaatjes in de knie te maken: één voor een camera 
en één voor de airbrush. Met behulp van de airbrush kan de chirurg het  
aangetaste gebied inspuiten met de gewenste cellen en biomaterialen. We 
hebben inmiddels een prototype gebouwd waarin rekening wordt gehouden met 
parameters, zoals de afmetingen van de cellen en het biomateriaal, spuitkracht 
en gewicht en grootte van de instrumenten. Hierna gaan we onderzoek doen 
met het prototype om de haalbaarheid van deze nieuwe methode voor  
reconstructieve chirurgie te beoordelen. 
– Koen Dijkstra, Promovendus 

Nichemarkt voor 3D-beenmerg
Patiënten met de ziekte van Kahler komen vaak op de afdeling  
orthopedie terecht vanwege botlaesies en pathologische breuken. 
Chemo-therapie kan helpen bij deze ziekte, maar een nadelige  
bijwerking hiervan is dat de kankercellen de MSC’s dusdanig 
kunnen veranderen dat ze niet langer kunnen regenereren. Kahler 
cellen zijn afhankelijk van het omliggende bot en beenmerg om te 
kunnen overleven en kunnen niet los daarvan worden gekweekt. 
Wij hebben een in vitro 3D-model voor bot en beenmerg ont-
worpen waarin deze cellen twee keer zo lang als in gepubliceerde 
modellen kunnen overleven.Met dit model kan de interactie tussen 
cellen worden bestudeerd en kunnen behandelingen worden  
getest. Erg bevredigend is dat door ons model een klinisch  
onderzoek is goedgekeurd met een nieuwe immuuntherapie  
waarin biotechnische T-cellen worden gebruikt om multipel mye-
loom tegen te gaan. We kijken ook of dit model geschikt is voor 
ondersteuning en uitbreiding van HSC (stamcellen uit het bloed) 
en bestuderen ook andere ziekten dan kanker voor de invloeden 
die verschillende celtypen hebben binnen deze nichemarkt voor 
beenmerg. – Maaike Braham, Promovendus
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De patiënt komt op de eerste plek, en de bekende uitdrukking 
"bench-to-bedside" (van fundamenteel onderzoek naar  
toepassing in patiëntenzorg) kan ook worden omgedraaid: 
"bed-to-bench". Met ons translationele onderzoek willen we 
voorzien in onvervulde patiëntbehoeften, waarbij we medische 
behoeften vertalen naar relevante fundamentele wetenschap-
pelijke vragen. De uitkomsten van ons preklinische en klinische 
onderzoek illustreren de nauwe relatie tussen onze onderzoe-
kers en medici. Gedurende het proces van wetenschappelijke 
ontdekkingen onderhouden we actief contact met onze  
patiënten en patiëntenverenigingen.

Deze benadering is gebaseerd op technologische innovaties. 
We hebben inmiddels verschillende faciliteiten opgericht, zoals 
de Biofabrication Facility, waar baanbrekend werk wordt verricht 
op het gebied van geavanceerde regeneratieve technologieën.

In Utrecht beschikken we over nog een lijn die fungeert als ons 
morele kompas en de ethische aspecten van ons onderzoek 
en onze klinische activiteiten in de gaten houdt. Onze me-
disch-ethische groep stimuleert niet alleen ethische reflectie, 
maar voert ook empirisch onderzoek uit naar ethische conflicten 
om de kwaliteit van ons translationele onderzoek te verbeteren.

We hopen dat deze selectie van ons werk voldoende  
gespreksstof zal opleveren en dat u net zo enthousiast bent 
over het enorme potentieel van dit vakgebied als wij. Volg ons 
op onze zoektocht naar nieuwe manieren om de belofte van 
regeneratieve geneeskunde om te zetten in realiteit. We zijn 
altijd op zoek naar nieuwe ideeën en enthousiaste mensen die 
ons op onze reis willen vergezellen.

U kunt bij ons terecht via 
regenerativemedicineutrecht@umcutrecht.nl

Van laboratorium naar toepassing 
in patiëntenzorg en weer terug
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Stichting Vrienden UMC Utrecht

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is het 
goede doel van het UMC Utrecht en Wilhelmina 
Kinderziekenhuis. De Stichting zet zich in voor 
patiëntgericht en fundamenteel onderzoek, 
vernieuwende behandelingen en een hartver-
warmend verblijf voor patiënten, familie, ouder 
en kind. Voor volwassenen via Vrienden  
UMC Utrecht en voor kinderen via Vrienden 
Wilhelmina Kinderziekenhuis.

De Vrienden van het UMC Utrecht dragen bij 
aan continue innovatie voor beter doorgronden 
van ziektes, betere diagnosestelling en betere 
behandeling, afgestemd op de behoeftes van 
onze patiënten. Dit bereiken we door geld te 
werven voor concrete projecten, waarvoor het 
reguliere budget (gedeeltelijk) tekort schiet.

Regeneratieve geneeskunde geeft veel moge-
lijkheden voor verbetering van de gezondheid 
voor grote groepen patiënten in de toekomst 
en zelfs de hoop op werkelijke genezing.  
Met steun van fondsen dragen we al bij aan 
stamcelonderzoek naar de ontwikkeling van 
gezonde nieren. Dit kan voor patiënten met 
nierziektes die dialyse nodig hebben straks het 
verschil maken. Graag steunen we meer  
onderzoek op het gebied van regeneratieve  
geneeskunde.  

Meer informatie: www.vriendenumc.nl/RM 
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