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Met zijn eiwittenonderzoek in 
menselijke lichaamscellen wil 
scheikundige Albert Heck achter- 
halen waar dingen misgaan en 
ziekten ontstaan. ‘We weten nog  
zo weinig.’

89 | De opmars van 
groente en fruit
Nu de vleesconsumptie daalt, er- 
varen steeds meer mensen de heil- 
zame kracht van groente en fruit. 
De gezondheidsvoordelen zijn vol- 
gens wetenschappers enorm. Een 
nieuw businessmodel is geboren.
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artrose
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slijtage in een zo vroeg mogelijk 
stadium te kunnen opsporen 
onderzoekt bioloog René van 
Weeren het bewegingsapparaat 
van paarden. 
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hierbij vaak een grote rol. Voor-
kom overgewicht, ga gezonder 
eten en beweeg, beweeg, beweeg. 
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Natuurkundige Alexander van 
Oudenaarden wil met de atlas van 
tien biljoen menselijke cellen het 
ontstaan en bestrijden van ziekten 
van nieuwe inzichten voorzien. 
‘De atlas is een noodzakelijk model 
voor vooruitgang.’ 
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Bloedtesten lijken een veelbeloven-
de route naar het vroegtijdig op- 
sporen van allerlei tumoren. Onder- 
zoekers spreken de verwachting uit 
dat ziekenhuizen in het jaar 2020 
verschillende soorten kankerbloed-
testen zullen kunnen toepassen.

Een gezond leven tot op hoge  
leeftijd: naar dat ideaal streeft 

iedereen. De wetenschappers die in 
dit katern geportretteerd worden, 

jagen daarom doorbraken na in het 
bestrijden van fysieke klachten. 

Maar een vitale levensstijl en  
gezonde voeding zijn — zeker in het 

winterseizoen — belangrijk. In 
dit katern onderzoekt TerZake de 

laatste trends in de voedings- 
middelenmarkt en de actuele stand 

van zaken in de medische weten-
schap. Plus: praktische tips voor 

wie met gewrichtsklachten kampt.
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Prof. dr. Albert Heck: ‘Het was toeval dat ik 
scheikunde als studie koos. Voor dat vak had ik 
op mijn eindexamen het laagste cijfer, en ik vond 
dat ik daar meer werk van moest maken. Pas op 
de universiteit ontdekte ik echt hoe interessant 
scheikunde en biochemie zijn. Wat me direct 
fascineerde, was het willen begrijpen hoe iets 
werkt tot op het kleinste moleculaire niveau.
Als promovendus kwam ik in aanraking met de 
massaspectrometer, een veelzijdig apparaat  
dat onder meer gebruikt wordt om moleculen  
in chemische en biologische mengsels te 
identificeren. In het dagelijks leven kom je  
toepassingen daarvan overal tegen: om drugs te 
scannen op luchthaven Schiphol, en om de 
hielprik bij pasgeboren baby’s uit te lezen.
Rond 1990 werd het ineens mogelijk om met de 
massaspectrometer eiwitten en biomoleculen  
te bekijken. Ik zag direct wat voor mogelijk- 
heden dat met zich meebracht. Ik wist niet veel 
van biochemie, of van eiwitten die in de mense- 
lijke cellen verantwoordelijk zijn voor het 
uitoefenen van allerlei functies, maar begreep 
wel welke problemen met deze nieuwe techniek 
zouden zijn op te lossen. Zo werd ik in 1998, op 
mijn drieëndertigste, benoemd tot hoogleraar  
in Utrecht.
Met massaspectrometrie kunnen we inmiddels 
precies meten hoeveel en wat voor eiwitten er in 
elk van de miljarden cellen in ons lichaam zitten. 
We kunnen nu zien wat een hersencel onder-
scheidt van een spiercel. Stel dat een menselijke 
cel gelijk zou staan aan een land als Nederland, 
dan kunnen wij in die cel zien hoeveel burgers 
— eiwitten — daarin wonen, hoeveel daarvan 
man en vrouw zijn, oud of jong, en wat voor 
beroep zij uitoefenen.

‘Ziektes begrijpen  
begint bij eiwitonderzoek’
Eiwitten in menselijke lichaamscellen hebben tal van functies. Met de 
Spinozapremie wil onderzoeker Albert Heck de komende vijf jaar 
blootleggen hoe eiwitten communiceren en samenwerken, om zo te 
achterhalen waar zaken misgaan en ziektes ontstaan. 
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Wetenschap 

Maar om te weten hoe zo’n samenleving werkt, 
moet je ook de interacties begrijpen. Hoe 
organiseren eiwitten zich en hoe communice-
ren ze in de cel met elkaar? Ter vergelijking: als 
in een timmerfabriek de laatste schroef niet 
wordt aangedraaid, nemen collega’s het werk 
dan over of loopt het proces in de soep? Met ons 
onderzoek willen we die relaties in kaart 
brengen. Vervolgens kunnen we zien waar, 
wanneer en hoe de communicatie misgaat en 
hoe ziektes als kanker en alzheimer ontstaan.
Deze moleculaire kennis vormt de basis voor  
de ontwikkeling van nieuwe therapieën en 
geneesmiddelen in de toekomst. Zo heeft ons 
onderzoeksveld al eerder routes aangewezen 
waarvan niemand tot dan toe wist dat ze 
bestonden. Dat pionieren drijft mij: kijken naar 
wat er nog niet kan, om te onderzoeken hoe dat 
in de toekomst wel kan. En er is zo veel moois te 
ontdekken, want we weten nog zo weinig.’  [NQ]

WIE 
Prof. dr. Albert J.R. Heck (52)

FUNCTIE 
Hoogleraar scheikunde 
en farmaceutische 
wetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht

ONDERZOEK 
Meetmethoden om te 
kijken hoe eiwitten in  
de cel en in ons menselijk 
lichaam op elkaar reageren

FINANCIER 
NWO Spinozapremie

BEDRAG 
2,5 miljoen euro voor een 
periode van vijf jaar
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‘Ons onderzoeksveld 
heeft al eerder routes 
aangewezen waarvan 
niemand tot dan toe 
wist dat ze bestonden’

Albert Heck: ‘Pionieren 
drijft mij. Kijken naar wat 
er nog niet kan, om te 
onderzoeken hoe dat in de 
toekomst wel kan’
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RODE BIET
In Rusland weten ze hoe ze koude winters moeten doorkomen: 

met borsjtsj — ofwel bietensoep. De rode kleurstoffen 
betanine en betalaïne zijn krachtige antioxidanten die het 
immuunsysteem versterken. Veel duursporters zweren  
bij bietensap vanwege de hoge concentratie nitraat.  

Dat zou de prestaties verhogen. 
Voedingsstoffen: vitamine A en C, ijzer, mineralen, 

magnesium, kalium en foliumzuur.

Hele jaar verkrijgbaar

TOP VIJF MEEST  
GECONSUMEERDE 
GROENTEN

1 sla
2 tomaat
3 komkommer
4 paprika
5 roerbakgroenten

BRON: VOEDINGSCENTRUM

A D V E R T E N T I E

A S T E L L A S

Wie niet ziek wil worden, komt een eind met 
dagelijks gezond eten. Het geloof in de heilzame 
kracht van groente en fruit groeit. Groente als
businessmodel heeft de toekomst. ‘De gezond-
heidsvoordelen zijn enorm.’

In de greep van  
de groenterevolutie

Bietencarpaccio, bloemkool-
steak, courgettelasagne of 
linzenburger. Tal van traditio-
nele vleesgerechten kennen 
tegenwoordig een vegetarische 
variant. De recepten zijn niet 
alleen geliefd bij groente- 
minnende foodbloggers. Ook  
in sterrenrestaurants krijgen 
groenten steeds vaker de 
hoofdrol. 
Sinds 2010 daalt de vleescon-
sumptie. Bijna 20 procent van 
de Nederlanders eet momen-
teel vleesarm — hooguit één of 
twee dagen per week. Van die 
groep is 5 procent vegetariër of 
veganist. Sommige vleesminde-
raars doen dat uit milieuover-
wegingen, andere om gezond-
heidsredenen. Als logisch 
gevolg zijn we sinds 2010 meer 
groenten gaan eten. ‘Dat is goed 

nieuws,’ zegt Huub Savelkoul 
(61), hoogleraar celbiologie en 
immunologie aan de Wagenin-
gen University & Research. ‘Met 
gezonde voeding versterken we 
onze natuurlijke weerstand. Zo 
voorkomen we dat we ziek 
worden.’ De komende winter-
maanden ligt bijvoorbeeld het 
griepvirus op de loer. Zo’n 
300.000 mensen werden vorige 
winter geveld door influenza. 
De jaarlijkse seizoensgriep 
hield ons land vijftien weken 
— van december tot februari — 
in zijn greep. Dat was nog mild: 
in de winter van 2014-2015 
duurde de griepgolf 23 weken 
en maakte hij 2 miljoen Neder- 
landers ziek. ‘Hoe hevig het 
griepvirus komende maanden 
zal zijn, weten we pas achteraf.’

Immuunsysteem
Al jaren is Savelkoul gefasci-
neerd door de werking van ons 
immuunsysteem. ‘Een inge- 
nieus orgaan dat uit miljarden 
cellen en moleculen bestaat. 
Deze stoottroepen doden 
gemiddeld zo’n tien infecties en 
zeven tumoren op een dag. Een 
strijd die zich afspeelt in ons 
bloed, in ons speeksel en vooral 
in onze darmen.’ Het afweer-
systeem kent onder meer een 
legertje met natural killer cells. 
Die gaan grondig te werk en 
schakelen aan de lopende band >
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ongewenste indringers uit. 
‘Maar de natural killer cells 
herkennen niet alles. Daarvoor 
kennen we een tweede verdedi- 
gingslinie: de lerende immuun-
cellen. Zij identificeren virus- 
sen en bacteriën die ons eerder 
ziek maakten. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat mensen die 
vorig jaar met griep in bed 
lagen dit jaar weerbaarder zijn.’
Om niet ziek te worden — of de 
kans daarop te verkleinen 
— moeten we goed voor onze 
strijdkrachten zorgen. 
‘Voldoende bewegen, niet 
roken, matig met alcohol en 
voldoende ontspanning zijn 
belangrijk. Maar vooral gezonde 
voeding houdt ons immuun- 
systeem in goede conditie. Met 
veel groenten, fruit, graan- 
producten en weinig slechte 
vetten krijgen we de juiste 
voedingsstoffen binnen.’ Zink 
en selenium zijn volgens de 
immunoloog onmisbaar voor 
opbouw en functionering van 
eiwitten. ‘Vitamine C en E zijn 
belangrijke antioxidanten. 
Vitamine A zorgt voor een 
goede afweer van virussen in 
de bovenste luchtwegen — 
belangrijk in de winter. Ten- 
slotte is vitamine D essentieel.’ 
Gebruik van voedingssupple-
menten door poeders en pillen 
is volgens de Wageningse 
hoogleraar normaliter niet 
nodig. ‘Tenzij je darmproble-
men hebt. In dat geval hechten 
de voedingsstoffen niet aan 
onze goede darmbacteriën en 
kun je tekorten oplopen. Ik 
raad aan om bij elk wc-bezoek 
even achterom te kijken. Is de 
ontlasting normaal, dan is de 
darm gezond.’

Gezondheidstrend
Het Voedingscentrum advi-
seert dagelijks minimaal 250 
gram groente. Een groeiende 
groep Nederlanders slaagt 

daarin. Gezond eten en leven 
wordt steeds belangrijker 
gevonden. Vooral supermark-
ten profiteren van deze 
gezondheidstrend. ‘Vers’ en 
‘gezond’ verkopen goed. De 
omzet van groenten steeg in 
2016 ruim 8 procent volgens 
het Centraal Bureau Levens-
middelenhandel (CBL). ‘Maar 
dat ging ten koste van slechte 
verkopen bij groentespeciaal-
zaken,’ nuanceert Gert Mulder 
(61), directeur van Groenten-
Fruit Huis, de belangenorgani-
satie van de groente- en fruit- 
sector. ‘Ook is de omzetstijging 
vooral te danken aan de groei- 
ende populariteit van duurdere 
verwerkte groenteproducten, 

zoals gesneden champignons 
en schoongemaakte sperzie- 
bonen. De gezondheidstrend 
levert groentetelers weinig op. 
En dat terwijl de marges in de 
sector al klein zijn.’ 
Nederlanders zijn dan wel meer 
groente gaan eten, we zijn er 
nog niet. Slechts een kwart van 
hen eet dagelijks voldoende 
groente volgens de Gezond-
heidsenquête uit 2014 van het 
CBS en het RIVM. Bij kinderen 
in de basisschoolleeftijd haalt 
30 procent de voor hen gelden- 
de groentenorm van 150 gram 
groente per dag. Jongeren van 
16 tot 20 jaar zijn — met 20 pro- 
cent — de slechtste groente- 
eters. De hogere groenteomzet 
bij supermarkten komt vooral 
door een groep heavy buyers. 
‘Het gros van de Nederlanders 
wil wel gezonder eten, maar 
weet niet hoe,’ zegt food- 
watcher Anneke Ammerlaan. 
‘Op de winkelvloer bepalen 
klanten wat er ’s avonds op tafel 
staat; de meeste mensen komen 
niet verder dan gekookte of 
geroerbakte groenten.’ 
Supermarktketens spelen  
daar momenteel beter op in; 
vooral Albert Heijn is volgens 
Ammerlaan innoverend. ‘Slim 
zijn de recent geïntroduceerde 
groenteboost-pakketten met 
recept en benodigde groenten 
voor een maaltijd. Kant-en- 
klare verse salades, maaltijden 
en soeppakketten liggen al 
langer in het schap. Ook 
verkoopt de grootgrutter sinds 
kort producten waarin groente 
is verwerkt. Zoals wraps van 
bieten, bloemkoolrijst, courgette- 
spaghetti en worteltagliatelle.’ 
Ammerlaan stelt dat er volop 
kansen liggen voor onder- 
nemers op het snijvlak van 
groente en gemak. ‘We staan 
pas aan het begin van een 
groenterevolutie. ‘We gaan nog 
minder vlees eten en worden 
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139 gram 
is de gemiddelde 
groenteconsumptie per 
dag van volwassenen

250 gram 
is de dagelijks  
aanbevolen hoeveelheid 
groente
VOEDSELCONSUMENTENPEILING RIVM 
2012-2014

A D V E R T E N T I E
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Hij is niet moeders mooiste en geniet geen grote bekendheid. Toch 
is deze winterse knol, ook wel topinamboer genoemd, het proberen 
waard. De smaak is zoet, nootachtig en heeft iets weg van artisjok. 
Je kunt hem koken, maar ook rauw — dungesneden of geraspt —  

in salades gebruiken. Gezond is hij ook; de aardpeer 
bevat inuline, een stofje dat een goede darmflora bevordert.

Overige voedingsstoffen: biotine, natrium, ijzer,  
silicium en calcium.

Verkrijgbaar van november tot maart 
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creatiever met groenten. We 
zullen ook andere snijtechnie-
ken gaan gebruiken, een trend 
uit Amerika. Hier hebben de 
luxere supermarkten een 
groenteslager die groenten in 
alle denkbare varianten snijdt. 
Zo prikken we straks in een 
bloemkool- of auberginesteak.’

Vergadergroenten 
Ook de directeur van het 
GroentenFruit Huis gelooft in 
een groene toekomst. ‘Maar  
er zijn barrières,’ zegt Mulder. 
‘We nuttigen 40 procent van 
ons dagelijks eten buiten de 
deur, maar consumeren slechts 
10 tot12 procent groente en 
fruit buitenshuis. Het gezonde 
tussendoortje is nog onvol-
doende verkrijgbaar. Waarom 
verkopen bioscopen alleen 
chips, popcorn en chocola? 
Ook op scholen, stations en in 
sportkantines kan het gezon- 
der. Ik zie mogelijkheden voor 
groentekiosken of mobiele 
groenten- en fruitverkopers. 
We moeten het de consument 
makkelijk maken.’ Hij wijst op 
het succes van vergadergroen-
ten. ‘Medewerkers kregen 
tijdens diverse overlegsessies 
snacktomaatjes en -komkom-
mers gepresenteerd. Zo aten ze 
soms een derde van de dage- 
lijks aanbevolen hoeveelheid 

groente. Deelnemers kozen 
ook voor de snoeptomaat als  
er koekjes op tafel stonden.’ 
Ook de tuinbouwsector moet 
goed inspelen op consumenten- 
gemak. ‘Sinds kort is er een 
perenras dat niet lekt. Dat 
maakt het verorberen onder-
weg eenvoudiger. Veelbelovend 
zijn ook de miniatuurappels 
van het ras Rockit. Deze 
appeltjes worden per vijf 
verpakt in een recyclebare 
plastic koker en zijn dus 
makkelijk mee te nemen. In 
Engeland zijn het hot items,’ 
aldus Mulder. Volgens hem is 
het niet moeilijk om dagelijks 
voldoende groente en fruit 
binnen te krijgen. ‘Begin het 
ontbijt met dungesneden 
wortel en leg tijdens de lunch 
een tomaat op de boterham 
met kaas.’

Heel veel extra banen
De overheid en het bedrijfs- 
leven namen al diverse initia- 
tieven om de groenteconsump-
tie te verhogen. De Europese 
Unie subsidieert dit jaar scholen 
om vaker groente en fruit aan 
te bieden. ‘Het zou ons immuun- 
systeem zo veel opleveren als 
we de norm van 250 gram 
halen. De gezondheidsvoorde-
len zijn enorm,’ zegt immuno-
loog Savelkoul. ‘We zijn beter 
bestand tegen virussen en 
infecties. Het onderdrukt 
ernstige ziekten als diabetes 
type 2, bepaalde vormen van 
kanker en hart- en vaatziekten.’
Een hogere groenteconsumptie 
levert daarnaast de economie 
veel op. Vorig jaar presenteer-
de adviesbureau Berenschot de 
spectaculaire uitkomsten van 
een onderzoek, dat overigens 
nog gebaseerd was op de oude 
norm van 200 gram groente 
per dag. Daaruit bleek dat de 
tuinbouwsector 120.000 banen 
extra kan genereren als heel 
Noordwest-Europa dagelijks 
voldoende groente en fruit zou 
eten. Daarnaast zou de handels-
waarde met 7,2 miljard euro 
stijgen. (EE)

TerZake
G E L U K K I G  G E Z O N D

BIJLAGE VAN ELSMLGezonde voeding

WORTEL
Dat wortels oranje zijn, is allesbehalve vanzelfsprekend. 

De groente was paars toen deze in de zeventiende eeuw met 
de Verenigde Oostindische Compagnie meekwam uit 
Perzië. Het verhaal wil dat Nederlandse boeren oranje 
peentjes zijn gaan kweken als  eerbetoon aan Willem 
van Oranje. Ze vielen in de smaak en bleven oranje.

Voedingsstoffen: bètacaroteen, dat in de darmen  
wordt omgezet in vitamine A, vitamine B, C, en K, vezels, 

natrium, kalium en fosfor.

Hele jaar verkrijgbaar

37 %
westerse allochtonen eet 
dagelijks voldoende 
groenten

26 % 
van de autochtonen  
eet dagelijks voldoende 
groente
BRON: GEZONDHEIDSENQUÊTE CBS/RIVM 
2014

A D V E R T E N T I E
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WIE 
Prof. dr. René van Weeren

FUNCTIE 
Hoogleraar biologie van het 
spierskeletstelsel van het 
paard, Universiteit Utrecht

ONDERZOEK 
‘William Hunter revisited’ 
(kraakbeenherstel)

FINANCIER 
NWO (toegepaste en 
technische wetenschappen)

BEDRAG 
200.000 euro voor een 
periode van vier jaar

ONDERZOEKT OOK 
Opsporen eerste bewijzen 
voor ontstaan artrose via 
beeldvorming en biomarkers

FINANCIER 
Reumafonds

BEDRAG 
120.000 euro per jaar

BIJLAGE VAN ELSML

‘Verschil 
maken, voor 
mens én 
dier’
Prof. dr. René van Weeren: ‘Gewrichts-
klachten zijn de meest voorkomende 
gezondheidsproblemen bij paarden. 
Het bijzondere is dat het paarden-
gewricht vergelijkbaar is met dat van 
de mens, zeker het kraakbeen. Waar 
ander weefsel — bijvoorbeeld de huid 
— vrij snel herstelt van schade, leek 
dat bij de belangrijke collageencom-
ponent van kraakbeen lang onmoge-
lijk. Mensen voelen door het ontbre-
ken van zenuwen in het kraakbeen 
geen gewrichtsschade, waardoor 
ziekten als artrose vaak pas in een 
laat stadium worden ontdekt.
Mijn ambitie is om gewrichtsslijtage 
zo vroeg mogelijk op te sporen en met 
slimme biomaterialen, proefdieren en 
patiënten methodes te ontwikkelen 
om kraakbeen terug te laten groeien. 
Daarom ben ik betrokken bij verschil-
lende onderzoeksprogramma’s: van 
fundamenteel onderzoek naar het 
ontstaan van de eerste schade tot het 
stoppen van het ziekteproces en 
mogelijkheden om het tij te keren.
Dat onderzoek is steeds vaker een 
kwestie van samenwerkingsverban-
den. Zo werkt onze faculteit dier-
geneeskunde nauw samen met de 
afdeling orthopedie van het Univer-
sitair Medisch Centrum Utrecht en 
met de Universiteit Twente. In het 
onderzoek naar de eerste fase van 
artrose brengen we heel subtiele 
schade aan het kraakbeen van paar-
den toe om te kijken hoe dat zich 
ontwikkelt en hoe we daarop kunnen 
ingrijpen. Het toebrengen van schade 
aan gezonde paarden — hoe gering 
ook — wringt met mijn ethos als 
dierenarts. En de wetenschap wil het 
gebruik van proefdieren natuurlijk 
zo veel mogelijk terugdringen. Maar 
paarden hebben nu eenmaal veel 
gewrichtsklachten en zijn gebaat bij 
goede behandelingen. Door bij een 
gering aantal proefdieren onderzoek 
te doen, hopen we op termijn voor 
mens én dier het verschil te kunnen 
maken.’ [NQ]
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Mobiliteit

Artrose
de feiten

1,2 miljoen
mensen in Nederland hebben artrose

1,1 miljard euro
waren in 2011 de zorgkosten voor artrose, dat 
is 1,2% van de totale gezondheidszorgkosten 
in Nederland.

52.800 diagnose knieartrose
In 2015 kregen naar schatting 52.800 mensen 
de diagnose knieartrose van de huisarts 

789.200
vrouwen

19.100
mannen

Helpende 
hand
Kraakbeen herstellen kan niet. 
Preventie is het enige middel 
om slijtage aan gewrichten te 
voorkomen of uit te stellen. Ook 
voedingssupplementen kunnen 
daar een rol in spelen, stelt Roos 
Kooijmans (32) van voedings- 
supplementenfabrikant 
Plantina. ‘Onze voeding bevat 
lang niet altijd dezelfde 
voedingswaarden als pakweg 
twintig jaar geleden. Ook eten 
we in Europa bijvoorbeeld geen 
kippen- of hanenpoten, terwijl 
die een hoge dosis collageen of 
hyaluronzuur bevatten — bouw- 
stenen voor het gewricht.’ 
Plantina verkoopt het product 
Jointcare, met die ingrediënten. 
Kooijmans: ‘Het bevat hanen- 
kamextract, met hoge doses  
natriumhyaluronaat, 
gehydrolyseerde eiwitten en 
polysachariden die de gewrich-
ten smeren en de aanmaak van 
hyaluronzuur stimuleren.’  
Dat onder de naam Mobilee® 
gepatenteerde extract zorgt in 
combinatie met glucosamine 
en chondroïtine voor een 
betere gewrichtsmobiliteit en 
een vergroting van spierkracht, 
betoogt Kooijmans. ‘Tachtig 
procent van de zestigplussers 
ervaart gewrichtsklachten en 
kan hier profijt bij hebben.’ 
Volgens haar is Jointcare aan  
te raden voor iedereen boven 
de 35 die gewrichtsklachten wil  
voorkomen of zo lang mogelijk 
wil uitstellen.

33.700
vrouwen

409.900 
mannen

Aantal patiënten stijgt
Voor mannen is er in de periode 1990-2015 
een sterkere stijging waarneembaar dan  
voor vrouwen

55% 
mannen

40% 
vrouwen
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Zitten is het  
nieuwe roken
Stijve of pijnlijke gewrichten: één op de drie Nederlanders 
boven de veertig jaar heeft er last van. Het devies van de 
experts is eensluidend:  voorkom overgewicht, eet gezond 
en beweeg, beweeg, beweeg.

Wie deze zomer op vakantie is 
geweest in een zonnig mediterraan 
land is het vast opgevallen: kwieke 
ouderen die schijnbaar probleem-
loos steile straten op- en aflopen. 
Heel af en toe met een stok, maar 
opmerkelijk vaak zonder. Rollators 
en scootmobielen zijn al helemaal 
een schaars gezicht. ‘Als je gezond 
oud wilt worden, moet je de 
eigenschappen van het levende 
bewijs volgen, oftewel gezonde 
honderdjarigen,’ zegt hoogleraar 
interne geneeskunde Andrea Maier 
(39). Zij onderzoekt veroudering en 
verdeelt haar tijd momenteel tussen 
haar werk aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam en de Universiteit 
van Melbourne en het Royal 
Melbourne Hospital in Australië. 
‘Wat bij die ouderen direct in het 
oog springt, is dat ze tot op hoge 
leeftijd lichamelijk actief zijn. Die 
beweging houdt hun gewrichten 
soepel.’

Lage rugpijn
In Nederland lijkt de trend eerder 
andersom: maar liefst 1,2 miljoen 
Nederlanders kampen met gewrichts-
klachten, en dat aantal neemt toe. 
Fysiotherapeut Roel Bazelier (33) 

van Fysiotherapie Naarden ziet 
regelmatig mensen die met acute 
klachten komen, maar eigenlijk last 
hebben van gewrichtsklachten. 
‘Soms is dat het onderliggende 
probleem, maar het komt ook voor 
dat de gewrichtsklachten in een heel 
andere regio zitten. Met name bij 
lage rugklachten. Mensen vinden 
die niet heftig genoeg om zich te 
laten behandelen. Dat is zonde, want 
er is veel aan te doen.’
Bij veel gewrichtsklachten speelt 
levensstijl een grote rol, vertelt 
Maier. ‘Veertig tot zestig procent van 
de mensen eet te veel en is te zwaar. 
Dat overgewicht is een belangrijke 
oorzaak van artrose. Bij deze 

gewrichtsslijtage gaat het kraakbeen 
in kwaliteit en hoeveelheid achter-
uit. Kraakbeen ligt als bekleding 
over het oppervlak van de gewrich-
ten. Daardoor kunnen de botten in 
het gewricht makkelijk over elkaar 
schuiven. Bij overgewicht is er in 
verhouding te weinig spiermassa en 
worden de knie- en heupgewrichten 
continu overbelast. Dat werkt 
slijtage en beperking in de hand.’

Lichamelijk actief
Voor het bereiken en behouden van 
een gezond gewicht is naast gezond 
eten bewegen een sleutelfactor. Dat 
hoeft niet per se in de sportschool. 
Maier: ‘Sporten om spieren te 
versterken is goed, maar het kan ook 
een piekbelasting geven die juist 
weer niet goed is voor de gewrich-
ten.’ Bazelier vult aan: ‘Ik zie veel 
mensen die gewrichtsklachten 
ontwikkelen door verkeerd of te 
intensief sporten. Het is belangrijk 
om de intensiteit op te bouwen en 
oefeningen op de juiste manier uit te 
voeren. Vooral dat laatste gaat nog 
weleens mis.’ 
Maier ziet liever dagelijkse activiteit. 
‘De Wereldgezondheidsorganisatie 
adviseert om elke dag minimaal 
dertig minuten actief te zijn, dat wil 
zeggen met verhoogde hartslag. 
Onderzoek laat zien dat het 
verspreid over de week doen van 
spierversterkende oefeningen het 
meeste effect heeft op je gezond-
heid. De gezonde ouderen die ik 
bestudeer, laten de hond uit, lopen 
naar de markt, werken in de 
moestuin of doen alles per fiets in 
hun eigen dorp of stad. Die natuur- 
lijke spierversterking vormt een 
goede buffer tegen het met de 
leeftijd afnemende kraakbeen.’

Veelgehoord excuus
Maar de moderne mens heeft geen 
tijd voor dagelijks actief zijn, is een 
veelgehoord excuus om toch de auto 
te pakken, de boodschappen thuis 
te laten bezorgen of alleen lid te zijn 
van een sportschool maar er nooit 
heen te gaan. Maier pleit er daarom 
voor het dagelijks leven fysiek wat 
moeilijker te maken. ‘De mogelijk- 
heden zijn eindeloos: poets je 

tanden op één been en ruim de 
vaatwasser uit op het andere. Span 
als je op de bank zit je voeten of 
billen een paar keer aan, overweeg 
om voortaan een halte eerder uit het 
openbaar vervoer te stappen of 
verder weg te parkeren en een stuk 
te lopen. Moet je ergens wachten, 
doe dan een paar oefeningen om 
kracht of balans te trainen. Het 
verhoogt je activiteit zonder dat het 
je geld of tijd kost.’

Blijven bewegen
Voor de zittende kantoormens heeft 
Bazelier een extra advies: wissel 
regelmatig van houding. ‘De ideale 
zit-, sta- of lighouding bestaat niet. 
Er is wel een minst slechte houding: 
bewegen. Dat is het beste medicijn 
tegen verstijving. Ochtendstijfheid 
komt eruit voort dat mensen acht 
uur lang in dezelfde houding in bed 
liggen. Je nek, schouders en rug 
hebben dus óók last als je in steeds 
dezelfde houding naar je beeld-
scherm kijkt of de hele dag staat.  
Rek je regelmatig uit, verander van 
houding en span telkens andere 
spieren aan. Dat helpt al. Maar het 
beste is om minimaal één keer per 
halfuur op te staan en te bewegen. 
Haal elk printje op, loop vaker naar 
collega’s en maak een wandeling in 
je lunchpauze.’
Naast bewegen zijn er nog andere 
factoren die invloed hebben op de 
gewrichten. Ook roken is een 
boosdoener, zegt Maier. ‘Roken 
versnelt kraakbeenafbraak. En voor 
de duidelijkheid: kraakbeen groeit 
niet meer terug. De schade is dus 
blijvend. Een normaal gewicht, 
bewegen, gezond eten en stoppen 
met roken helpen wel om slijtage te 
beperken.’ Bazelier wil tot slot zwaar 
werk aanstippen: ‘Er is arbo-tech-
nisch al veel verbeterd, maar nog 
niet voor iedereen. Denk aan de 
stukadoor die boven zijn macht 
werkt of de stratenmaker die de hele 
dag voorovergebogen zit.  
De hele dag werken in de eindstand 
van je gewrichten is ontzettend 
belastend. Voor die beroepen geldt 
dat afwisseling en variatie in werk-
zaamheden de gezondheid ten 
goede kunnen komen.’ [NQ]
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‘Roken versnelt de afbraak 
van kraakbeen. En dat komt 
niet meer terug’ B
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Prof. dr. ir. Alexander van Oudenaarden: ‘Van 
jongs af aan trok de wetenschap en met name de 
biologie mij. Ik had op mijn twaalfde al een eigen 
microscoop en de enige oom in de familie die 
Engels sprak, moest de boekjes voor mij vertalen 
waarin stond hoe ik cellen een kleur kon geven 
om ze beter te bestuderen. 
In het voortgezet onderwijs bleek ik niet zo uit  
te blinken in biologie. Wel in de bètavakken, dus 
besloot ik natuurkunde te gaan studeren. Toch 
bleef de biologie trekken. Van dat — in vergelij-
king tot natuurkunde — onontgonnen vakgebied 
verslond ik de ontdekkingen en uitvindingen.  
Op mijn zevenentwintigste dacht ik: dit is de 
laatste mogelijkheid om mijn carrièrepad te 
veranderen.
Er zijn nog heel veel relevante vragen onbeant-
woord over de werking van het menselijk 
lichaam. Mijn natuurkundige achtergrond komt 
daarbij van pas. In de eerste plaats om heel 
gevoelig en nauwkeurig te meten. Dat was tot 
voor kort lastig in de biologie. Vervolgens wil je 
die metingen kunnen vergelijken met je 
verwachtingen. Met een wiskundig of theore-
tisch model is een hypothese te bevestigen of 
juist te weerleggen.
Onze onderzoeksgroep, die interdisciplinair 
samenwerkt met biologen en artsen, richt zich 
op single cells of enkele cellen. Het menselijk 
lichaam telt zo’n tien biljoen (tien met twaalf 
nullen) cellen. Die zijn allemaal anders. Wij 
maken — samen met een grote internationale 
groep onderzoekers — onder de naam Human 
Cell Atlas een atlas van die menselijke cellen. Dat 
doen we door elke cel op individueel celniveau 

‘De atlas is een  
noodzakelijk model  
voor vooruitgang’
Een atlas van alle tien biljoen menselijke cellen. Met ondersteuning van 
de Spinozapremie wil natuurkundige Alexander van Oudenaarden met 
dit magnum opus nieuwe inzichten bieden in het ontstaan én bestrijden 
van ziekten.
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te bekijken, te analyseren en te vergelijken. 
Met die methode ontdekken we groepjes van 
dezelfde cellen: bestaande, maar ook totaal 
nieuwe celtypen. We halen als het ware de 
ingrediënten van een fruitsmoothie uit elkaar. 
Zo kun je de smaken van de aardbei, appel en 
banaan weer onderscheiden. Vanuit het 
Hubrecht Instituut hebben we, onder meer door 
het stamcelonderzoek van professor Hans 
Clevers, veel kennis van de darmen vergaard. 
Daarom zijn we met dat gebied begonnen en 
volgden daarna de maag, lever en alvleesklier. 
De atlas is een noodzakelijk model voor 
vooruitgang. Op basis van onze eerste resulta-
ten worden nu al studieboeken aangepast. 
Andere onderzoekers kunnen hierdoor straks 
bestuderen welke functie celtypen precies 
hebben en welke rol ze spelen bij het ontstaan 
én bestrijden van allerlei ziekten. Als je weet uit 
welke complexe cellengroepjes een tumor is 
opgebouwd, weet je ook hoe je moet sturen om 
die te remmen.’ [NQ]

WIE 
Prof. dr. ir. Alexander van 
Oudenaarden (47)

FUNCTIE 
Directeur en groepsleider 
bij het Hubrecht Instituut 
(KNAW) en hoogleraar 
quantitative biology of gene 
regulation aan de faculteit 
bètawetenschappen en de 
faculteit geneeskunde van 
de Universiteit Utrecht

ONDERZOEK 
De manier waarop enkele 
cellen netwerken van genen 
en eiwitten gebruiken

FINANCIER 
NWO Spinozapremie

BEDRAG 
2,5 miljoen euro voor een 
periode van 5 jaar
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‘Op basis van 
onze eerste  
resultaten
worden nu al 
studieboeken 
aangepast’

Alexander van 
Oudenaarden: 
‘Onze onderzoeks-
groep richt zich op 
de tien biljoen 
enkele cellen die 
het menselijk 
lichaam telt’
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Over enkele jaren zijn ze er: 
bloedtesten om de meest 
voorkomende vormen van 
kanker al in een heel vroeg 
stadium op te sporen. 

Vloeibare weefselmonsters zoals 
bloedtesten zijn al enkele jaren aan 
een opmars bezig als veelbelovende 
route naar het opsporen van tumo-
ren. Deze zogenaamde liquid biop-
sies zijn minder belastend voor de 
patiënt dan een biopsie waarbij 
weefsel wordt uitgesneden. En ze 
zijn veel preciezer dan de CT-scans 
die vaak alleen grote tumoren 
kunnen opsporen. ‘Dát er bloedtes-
ten aankomen is zeker,’ vertelt 
hoofdonderzoeker Tom Würdinger 
(39) van het Cancer Center 
Amsterdam. ‘Maar er is nog meer 
onderzoek nodig voordat ze vanuit 
het lab naar de praktijk komen.’
Sinds 2013 houdt moleculair bio- 
loog Würdinger zich met zijn team 
bezig met de techniek. ‘In het Ameri- 
kaanse Boston, waar ik destijds 
onderzoek deed, had men gevon-
den dat exosomen — minieme uit 
kankercellen afkomstige vetblaas-
jes in het bloed — ribonucleïne- 
zuren bevatten. Ribonucleïnezuren, 
in vaktermen ribonucleic acids 
(RNA’s), zijn kopieën van delen van 
het genetisch materiaal. In Amster- 
dam vonden we vervolgens dat 
vetblaasjes en tumor-RNA zich 
ophopen in bloedplaatjes. Tot die 
tijd werd gedacht dat bloedplaatjes 
vooral een rol speelden bij bloed- 
stolling en wondheling. Maar we 
ontdekten dat bloedplaatjes veel 
meer doen in ons afweersysteem, 
en bijvoorbeeld ook betrokken zijn 
bij tumorgroei en uitzaaiing van 
kanker. Daarbij nemen ze dus ook 
RNA-moleculen op.’

Hoopvolle  
ontwikkelingen

A D V E R T E N T I E

F I T S H O P
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Eenmaal terug in Amsterdam dacht 
Würdinger: als bloedplaatjes RNA- 
moleculen opnemen, waarin ook 
tumormateriaal zit, verandert hun 
profiel dan zodanig dat je verschil 
ziet tussen het bloed van gezonde 
personen en dat van mensen met 
kanker? ‘Dat heeft onze onder-
zoeksgroep uitgezocht door in het 
lab bloedplaatjes uit het bloed van 
gezonde en zieke personen te 
halen en RNA-sequencing toe te 
passen,’ vertelt Würdinger. ‘Met 
deze moleculair-biologische tech- 
niek lezen we alle RNA-moleculen 
in de bloedplaatjes en bekijken we 
of bepaalde RNA-moleculen in zieke 
mensen vaker tot uiting komen dan 
in gezonde mensen, of andersom. 
Dat bleek inderdaad het geval: de 
verschillen zijn zelfs enorm.’

Vroeg stadium
Vervolgens onderzocht de groep of 
het RNA tumorspecifiek is. Dat wil 
zeggen: niet alleen aantonen dát 
iemand ziek is, maar ook om wat 
voor tumor het gaat. Würdinger: ‘In 
2015 konden we de RNA-verande-
ring aantonen bij zes tumortypen, 
waaronder hersen-, long- en darm- 
kanker. Daarbij ging het om kleine 
patiëntenaantallen. Nu hebben we 
het onderzoek gedaan bij meer dan 
zevenhonderd personen, en alleen 
gericht op longtumoren. Daaruit 
blijkt dat onze bloedtest met 81 pro- 
cent zekerheid kan vaststellen of 
iemand een vroeg stadium van long- 
kanker heeft, voordat de kanker 
uitzaait naar andere organen. Nu 
wordt longkanker vaak pas gevon- 
den als de tumor al is uitgezaaid, 
terwijl er in een vroeg stadium veel 
meer behandelopties zijn.’
Würdinger verwacht dat zieken-
huizen in 2020 kankerbloedtesten 

zullen kunnen toepassen. Inmid-
dels is zijn onderzoeksgroep 
uitgebreid naar twintig mensen en 
is het VUmc gestart met een Liquid 
Biopsy Centrum om de ontwikke-
ling van de bloedtesten te versnel-
len. ‘Van elke patiënt met verden-
king op kanker willen we het bloed op-
slaan, zodat we duizenden buisjes 
bloed per jaar krijgen om de test 
voor tien veelvoorkomende tumor- 
typen grootschalig te valideren.’
De Amsterdamse onderzoeker 
hoopt dat er straks eenzelfde soort 
‘diagnostische straat’ kan worden 
ingericht in ziekenhuizen voor het 
snel en vroeg opsporen van kanker- 
bloedtesten als er nu voor zwangere 
vrouwen is die een NIP-test doen. 
Dit is een bloedonderzoek om te 
kijken of het ongeboren kind moge- 
lijk genetische afwijkingen heeft. 
‘Maar er is nog veel meer mogelijk: 
denk bijvoorbeeld aan een bevol-
kingsonderzoek bij hoogrisico-
groepen als rokers of mensen met 
erfelijke vormen van borstkanker. 
Of denk aan een algemene test 
voor de huisarts die in een heel 
vroeg stadium aangeeft dat 
iemands bloed verandert — nog 
vóórdat de symptomen optreden. 
Dan kunnen we kanker zo vroeg 
behandelen dat mensen er nauwe- 
lijks nog ziek van worden.’ [NQ]

KANKER OPSPOREN MET EEN DRUPPEL BLOED

‘Onze test  
kan met 
81 procent 
zekerheid 
vaststellen 
of iemand 
een vroeg 
stadium van 
longkanker 
heeft’
Tom Würdinger

Tom Würdinger
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