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AGENDA 
 
For seminars, lectures and the latest 
news, please check our website: 
Nieuws en agenda:  
 
www.abc.uu.nl/newsagenda/3619m
ain.html  
 
 
Aanvragen samenvattingen/ 
proefschriften: (030) 253 35 50  
 
De promoties en oraties vinden 
plaats in het Academiegebouw, 
Domplein 29, Utrecht  
www.uu.nl/academiegebouw
 
 
 
 

ORATIE 
 

07-10-2004 
 
16:15 uur 
Prof.dr. M. De Boer 
Farmaceutische Wetenschappen 
Leerstoel: Ondernemerschap in de 
Life Sciences
Academiegebouw, Domplein 29, 
Utrecht. 

Voorstellen sleutel-
gebieden van het 
Innovatie Platform 
 
Het College van Bestuur  van 
de Universiteit Utrecht heeft 
een aantal voorstellen 
ingediend bij het Innovatie 
Platform. 
Een van deze voorstellen is 
‘Gezondheid’, dat valt onder 
het sleutelgebied Life 
Sciences. De tekst van dit 
voorstel is toegankelijk via de 
beveiligde pagina’s van de 
ABC-website. 
 
Wachtwoorden niet gehad of 
vergeten? Stuur een korte mail 
naar de ABC communicatie 
coördinator. 
TOP 
Startsymposium Metabolomics Centre 
 
 
Date: November 19  2004 
Time: from 13.30 - 17.30 h. 
Location: Lecture Hall Wilhelmina 
 
Metabolomics is the qualitative and quantitative analysis of, preferably, all 
metabolites in an organism. The Metabolomics Centre at Utrecht University was 
recently established to facilitate research on metabolomics within the Academic 
Biomedical Centre (the ABC sponsors the Centre for a four-year period.  
 
This half-day Symposium is intended to present the Metabolomics Centre to 
researchers from within the ABC and the neighbouring Research Institutes. 
Three outstanding lecturers will give presentations on the current state of 
metabolomics research and the opportunities offered by a metabolomics 
research infrastructure.  
 
Please register for this Symposium by sending an email to Dr. Margriet 
Hendriks, ABC Metabolomics coordinator (m.hendriks-9@azu.nl), who can also 
be contacted for more information on the Metabolomics Centre at Utrecht 
University. 
 
Programme 
 
13:30 Welcome and opening  
Prof. Dr. Sjef Smeekens, chairman of the steering committee 
 
13:45  The role of Metabolomics in Life Science research 
Prof. Dr. Jan van der Greef, Scientific Director TNO "Systems Biology" 
    
14:15 The assessment of the impact of functional food ingredients on humans 
by means of metabonomics 
Dr. John van Duijnhoven, Foods Research Centre, Unilever Research 
Vlaardingen 
 
14:45  Coffee / tea break 
 
15:15  Plant metabolomics for the breeding of high quality crops 
Prof. Dr. Raoul Bino, Plant Metabolomics, Wageningen University 
   
15.45 Opening of the Centre by Prof. Dr. Albert Cornelissen, Dean ABC. 
 
15:55 Overview of the facilities of the Metabolomics Centre 
 
 
16:00 Drinks and possibility to visit the Metabolomics Facilities at the Laboratory
of Metabolic Diseases 
 
 
The lecture Hall of the Wilhelmina Kinderziekenhuis is located on the ground 
floor. Enter through the head entrance and take the corridor on the left of the 
reception desk.  
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Varia 
 

Informatiemiddag 
NWO Vernieuwings-
impuls 2005  
 
Deze wordt georganiseerd om meer 
bekendheid aan het interne 
coachings- en adviestraject te geven 
en potentiele aanvragers van de UU 
de gelegenheid te bieden vragen te 
stellen. 
Datum: 14 oktober 2004 
Tijd: v.a. 14.00 uur 
Locatie: Van Lier & Egginkzaal van 
het Bestuursgebouw, 
Heidelberglaan 8. 
Organisatie: USP 
 
 

Start Junior College 
Utrecht 
Op dinsdag 24 augustus 2004 
opende minister Maria van der 
Hoeven van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, het Junior College 
Utrecht. Het JCU is een uniek 
tweejarig bètaprogram-ma voor 5 en 
6 vwo'ers met een bovengemiddel-
de interesse in bètavakken. De 
opleiding is ontwikkeld door Univer-
siteit Utrecht in nauwe samen-
werking met twaalf middelbare 
scholen uit de regio Utrecht. Vanaf 
eind augustus krijgen de scholieren 
twee dagen per week les in de 
vakken natuurkunde, scheikunde, 
wiskunde en biologie op de campus 
van de universiteit. Het is voor het 
eerst in Nederland dat vwo-
leerlingen een deel van hun onder-
wijs structureel buiten de eigen 
school volgen. Het JCU biedt in het 
schooljaar 2004-2005, plaats aan 25 
scholieren. De leerlingen volgen, 
gedurende twee jaar, twee dagen 
per week les in de bètavakken aan 
het Junior College Utrecht (JCU); de 
overige vakken die nodig zijn voor 
het eindexamen volgen ze op hun 
eigen school. Het JCU is jaarlijks 
toegankelijk voor een beperkt aantal 
vwo'ers dat het vierde jaar met 
succes hebben voltooid. Met ingang 
van het schooljaar 2004-2005 start 
het college met een groep van 25 
leerlingen. In het schooljaar 2005-
2006 zal er waarschijnlijk plaats zijn 
voor 50 leerlingen. Zie voor meer 
informatie ook de website 
www.jcu.uu.nl  
TOP 
NWO Persbericht d.d. 1 september 2004 
 
Zeven Utrechtse VIDI-toekenningen 
Seven VIDI grants for Utrecht 
 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
heeft aan zeven Utrechtse wetenschappers een zogeheten Vidi-subsidie 
toegekend. Deze onderzoekers behoren tot de beste tien à twintig procent 
van hun vakgebied. Elke onderzoeker krijgt in totaal maximaal 600.000 
euro. De subsidie biedt hun de mogelijkheid een eigen vernieuwende 
onderzoekslijn te ontwikkelen en één of meer onderzoekers aan te stellen. 
NWO betaalt bijna zeventig procent van elke subsidie en de universiteit 
draagt ruim dertig procent bij. 
 
Honoreringen Utrechtse Vidi-toekenningen relevant voor het ABC:  
 
Reparatie van de hartpomp 
Dr. M.J.T.H. (Marie-José) Goumans (v) 20-09-1968, UMC Utrecht - Cardiologie. 
Een hartaanval beschadigt de hartspier en vermindert de pompkracht. De mens 
kan deze schade niet goed herstellen en er komt een litteken. De onderzoekers 
proberen met stamcellen een litteken te voorkomen en hartspier te maken om zo 
de hartpomp te herstellen. 
 
Rol SARS virus-genen in ziekte 
Dr. C.A.M. (Xander) de Haan (m) 31-05-1970, UU - Virologie. 
Coronavirussen, waartoe ook het SARS virus behoort, bevatten accessoire 
genen die een essentiële rol spelen in het ziekteverwekkend vermogen van het 
virus. De onderzoekers willen bestuderen hoe coronavirussen met behulp van 
deze genen de gastheer naar hun hand kunnen zetten. 
 
Homogene microreactoren 
Dr. R.J.M. (Bert) Klein Gebbink (m) 17-6-1969, UU - Scheikunde.  
De synthese van organische moleculen gebeurt op steeds kleinere schaal en 
vraagt om steeds schonere processen. Katalytische microreactoren lijken beide 
doelen te kunnen bereiken. Het gebruik van zogeheten dendrimeren als 
oplosbare dragers voor katalysatoren in microreactoren wordt onderzocht. 
 
Wat ontdekt de natuurwetenschap? 
Dr. F.A. (Frederik) Muller (m) 30-01-1962, UU en EUR - Natuur- & Sterrenkunde 
en Wijsbegeerte.  
De natuurwetenschap ontdekt de structuur van de werkelijkheid: het geraamte, 
niet de vleselijke aankleding. De wetenschapsfilosoof tracht een nieuwe 
structuurvisie op wetenschappelijke kennis te ontwikkelen. De groei van in het 
bijzonder natuurkundige kennis bestaat in de ontdekking van steeds fijnere 
structuren die voor de verschijnselen die wij waarnemen verantwoordelijk zijn. 
 
Veni, Vidi, Vici  
In totaal heeft NWO aan 79 jonge, excellente wetenschappers een Vidi-subsidie 
toegekend. De Vidi-subsidie is bestemd voor onderzoekers die na hun promotie 
een aantal jaren onderzoek op postdocniveau hebben verricht. De 
wetenschappers hebben daarbij vernieuwende ideeën gegenereerd en deze 
succesvol zelfstandig tot ontwikkeling gebracht. De Vidi-subsidie is een van de 
drie subsidievormen van de NWO Vernieuwingsimpuls. De Vernieuwingsimpuls 
richt zich met drie persoonsgebonden subsidievormen op verschillende fasen in 
de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi 
(ervaren) en Vici (professorabel).  
Meer informatie: http://www.nwo.nl  
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Promoties 
 
 
 
05-10-2004 
 
14:30 uur 
Mark Nieuwenstein, Sociale 
Wetenschappen 
Titel proefschrift: Selective attention, 
visual awareness and the attentional 
blink 
Relatie tussen aandacht, 
geheugen, en bewuste visuele 
waarneming 
De bewustwording van visuele 
informatie komt tot stand via 
complexe interacties tussen 
verschillende afhankelijke en 
onafhankelijke processen van 
aandacht en geheugen. De bewuste 
waarneming van visuele informatie 
is selectief. Mark Nieuwenstein heeft 
een reeks studies uitgevoerd naar 
hoe beperkte waarneming van de 
visuele omgeving veroorzaakt wordt. 
Hiertoe heeft hij gebruik gemaakt 
van de zogenoemde attentional 
blink: het verschijnsel dat 
proefpersonen moeite hebben om 
de tweede van twee visuele stimuli 
bewust waar te nemen wanneer 
beide stimuli voor korte duur en 
binnen een halve seconde op een 
computerbeeldscherm worden 
aangeboden. Nieuwenstein heeft 
gekeken naar de effecten van 
verschillende manipulaties op de 
zichtbaarheid van de tweede target. 
Daarmee heeft hij nieuwe inzichten 
verkregen in de aard van de 
verwerkingsbottleneck die de 
attentional blink veroorzaakt.  
De resultaten van deze studies 
verschaffen inzicht in de factoren die 
ertoe leiden dat een stimulus wél 
bewust wordt waargenomen. Ze 
kunnen daarmee implicaties hebben 
voor de manier waarop het 
aanbieden van informatie effectief 
gestructureerd kan worden, 
bijvoorbeeld voor 
reclamedoeleinden. Zo bleek 
ondermeer dat de waarneming van 
een tweede target wel mogelijk is als 
kort tevoren een stimulus wordt 
gepresenteerd die de aandacht 
trekt, maar die zelf niet bewust 
waargenomen wordt. 
Promotor 1: Prof. E.H.F. De Haan  
Promotor 2: Prof. A. Johnson 
TOP 
Hans Bos new director of Cancer Genomics Centre 
 
The  Cancer Genomics Centre (CGC), one of the Centres of Excellence of the 
Netherlands Genomics Initiative, has a new scientific director in the person of 
Dr. Johannes L. Bos, professor of Physiological Chemistry at the University 
Medical Centre Utrecht (UMC-Utrecht), who takes over from Anton Berns. The 
UMC-Utrecht will from now on lead the CGC. In July Dr. Annelies Spek-
snijder became the second member of the CGC management team.  
 
Bos did his MSc in molecular Biology at the Vrije Universiteit, followed by a PhD 
at the Universiteit of Amsterdam. As a post-doc and associate professor in 
Leiden, he started doing research on Ras, a protein that functions as a 
molecular switch for cell division. Mutations in the genes for the Ras protein are 
found in 15% of all tumours, showing the important role of this protein in tumour 
growth. In 1991 Bos became a professor at Utrecht University. 
 
Bos' view on genomics is rather instrumental. 'As cancer researchers we try to 
understand why a normal dividing cell becomes a tumour. Genomics is a very 
powerful tool to help increase that understanding and - hopefully - arrive at new 
and better methods for diagnosis and treatment of cancer. For me - and I think 
also for my colleagues - that is the main motivation for doing this research. Apart 
from that we are of course also driven by scientific curiosity." 
 
The CGC, that will have its official opening on October 4th next, is well equipped 
to play a key role in cancer research, according to Bos. "It has been built on four 
strong institutes which are already leading in their field. The four main areas of 
research in the CGC are: molecular profiling of tumours, mechanism of genetic 
stability, functional screens and cancer proteomics. Research in these areas 
ranges from small-scale experiments to large-scale clinical trials using genomic 
approaches. In my view the CGC can play an important role in creating synergy 
between the institutes and the different approaches. This will help us to get a 
complete picture of the genetic hanges that turn a cell into a tumour cell, 
allowing us to define suitable targets for diagnosis and therapeutic intervention." 
 
Source: Newsletter Genomics 
More information on this and other centres of excellence of the Netherlands 
Genomics Initiative (Nationaal RegieOrgaan Genomics):  
http://www.genomics.nl/homepage/research  
 
 
 
 
 
Courses 
 
Separation science and technology for proteins and 
peptides  
 
One-week course for PhD students and other participants on separation 
principles and techniques for proteins and peptides including various application 
fields. 
 
Date: November 22 – 26, 2004 
Location: University Utrecht, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Department 
of Biomedical Analysis, Sorbonnelaan 16, Utrecht 
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Copromotor 1: Dr. I.T.C. Hooge  
Copromotor 2: Dr. R.H.J. van der 
Lubbe 
 
 
 
 
 
05-10-2004 
 
16:15 uur 
Peter Wurff van der, 
Geneeskunde 
Titel proefschrift: Sacroiliac Joint 
Pain:Clinical assessment and 
diagnostic accuracy 
Klinisch onderzoek van het 
sacroiliacale gewricht 
De huidige klinische tests om de 
mobiliteit van de sacroiliacale 
gewrichten vast te stellen zijn 
onbetrouwbaar en toepassing in de 
dagelijkse praktijk wordt afgeraden. 
Het toepassen van een 'batterij' met 
provocatietests voor het 
sacroiliacale gewricht, in combinatie 
met hoogtekaarten van gebieden 
met pijnreferentie, is wel bruikbaar 
om patiënten te selecteren met pijn 
uitgaande van het sacroiliacale 
gewricht. Peter van der Wurff heeft 
onderzoek gedaan naar de waarde 
van deze batterij provocatietests. 
Deze kan worden gebruikt voor het 
selecteren van patiënten bij wie een 
invasieve diagnostische procedure 
wordt overwogen. 
Voor het onderzoek ondergingen 
zestig patiënten een lichamelijk 
onderzoek waaronder de 5 
provocatietests. Er werd een pijn-
score afgenomen en de patiënt 
vervaardigde een pijndiagram. 
Vervolgens onderging de patiënt op 
2 verschillende dagen de 2 
gewrichtsinjecties, éénmaal met een 
kort- en éénmaal met langdurende 
locaal anestheticum. De patiënt 
moest ten minste 50% pijnafname 
ervaren. De uitkomsten toonden een 
hoge waarde aan voor de 
sensitiviteit, specificiteit en 
voorspellende waarde. 
Bij chronische lage rugpijnpatiënten 
die pijn aangeven onder het niveau 
L5, geen pijn hebben in het 'tuber 
gebied' en waarbij 3 of meer 
provocatietests positief zijn, neemt 
de waarschijnlijkheid toe dat de pijn 
niet is gerelateerd aan het 
sacroiliacale gewricht. 
 
Promotor 1: Prof.dr. J.Th.A.Knape 
Copromotor 1: Dr. G.J.Groen 
TOP 
Topics 
Selection of stationary and mobile phases in HPLC, miniaturization, 
multidimensional separations, capillary electrophoresis, chip technology, sample
clean-up and preconcentration, coupling with mass spectrometry, preparative 
HPLC and bioprocessing, therapeutic proteins and peptides, proteomics, 
biomarkers. 
 
The course consists of lectures, tutorials and demonstrations. More details on 
the program will be available in October, 2004. 
 
Lecturers 
Prof. K.K. Unger, Mainz, and coworkers 
Prof. G.J. de Jong and coworkers 
Dr. G.W. Somsen 
Prof. A.J.R. Heck and coworkers 
Prof. R.P.H. Bischoff, Groningen 
 
Course fee 
The fee is € 100.- for PhD students of  Dutch Analytical Departments and 
participants of Utrecht University. The fee for other participants is € 1300.- and 
includes course materials, lunches and refreshments. 
 
Information and registration 
Mrs. Lidija Oosting-Fras 
tel.: 030-253 7305 
fax: 030-253 5180 
E-mail: L.Oosting-Fras@pharm.uu.nl
 
 
 
New GSAH course Philosophy of Biomedical 
Science (open to all ABC members) 
 
Date: Week 44 (25-29 October 2004) 
 
Aim of the course 
The aim of the course is to teach biomedical PhD students to look in a more 
critical and meta-analytical way to the presuppositions and assumptions 
underlying biomedical disciplines in general and their own projects in particular. 
In addition, they will develop a feeling for the social context of current ways of 
scientific thinking about health and disease and they gain insight in how 
hypotheses and theories in biomedical research are generated and defended. 
Duration 
The duration of the course is one week (40 hours). 
Proposed period 
Week 44 (25-29 October 2004) 
For whom 
The course is open for all ABC-PhD students. 
Number of participants per course: 6-10. 
 
Coordinator 
Dr. H. Nederbragt 
Department of Pathobiology, Veterinary Faculty 
tel. 2534362 
e-mail: H.Nederbragt@vet.uu.nl 
Fee 
€ 300 per student 
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06-10-2004 
 
14:30 uur 
Inge Valstar, Farmaceutische 
Wetenschappen 
Titel proefschrift: Low molecular 
weight chemical-induced 
occupational asthma, the focus on 
alveolar macrophages 
De rol van alveolaire macrofagen 
in beroepsastma 
Inge Valstar onderzocht de rol van 
alveolaire macrofagen in 
beroepsastma. Ze heeft hiervoor 
een rattenmodel gebruikt waarbij de 
beroepsastma werd veroorzaakt 
door TMA (trimellietzuuranhydride), 
een chemische stof met een laag 
molecuulgewicht. Alveolaire 
macrofagen vormen de grootste 
populatie cellen in de luchtwegen. 
Door hun unieke locatie op de 
scheiding tussen lucht en 
longweefsel zijn alveolaire 
macrofagen één van de eerste 
cellen die in contact komen met 
allergenen, zoals de stof TMA. Ze 
spelen een belangrijke rol in de 
afweer tegen, en het opruimen van 
ingeademde deeltjes en 
microorganismen. Valstar heeft 
aangetoond dat alveolaire 
macrofagen een belangrijke rol 
spelen in het verminderen van de 
locale immuunrespons tegen 
ingeademde chemische allergenen. 
Maar hun rol in het rattenmodel 
bleek niet eenzijdig te zijn. Aan de 
ene kant zorgen deze cellen voor 
een verergering van de 
immunologisch-specifieke vroeg 
astmatische reactie. Aan de andere 
kant hebben ze een beschermende 
functie aangezien de immunologisch 
niet-specifieke ontstekingreactie 24 
uur na blootstelling minder is. 
Algemeen wordt aangenomen dat 
het aantal gevallen van 
beroepsastma in de toekomst verder 
kan toenemen doordat er steeds 
meer nieuwe stoffen worden 
geïntroduceerd in de industrie. 
Immers, bij ongeveer 10% van de 
volwassen die astma ontwikkelen, 
gebeurt dit door blootstelling aan 
stoffen op de werkplek. 
Promotor 1: Prof. dr. F.P. Nijkamp 
Copromotor 1: Dr. N. Bloksma  
Copromotor 2: Dr. P.A.J. Henricks 
 
 
 
 

 

TOP 
Nederlandse UMC’s presteren goed 
 
Nederlandse Academische ziekenhuizen doet het goed. Tijdens het symposium 
‘Kwaliteit laat zich meten’ van de Nederlandse Federatie van Universitaire 
Medische Centra (NFU) bleek dat niet alleen de patiënten over het algemeen 
tevreden zijn, maar dat ook het onderzoek boven gemiddeld presteert, en dat 
wetenschappelijke artikelen een citatiescore halen van 1,33. (i.e. 33% vaker 
geciteerd worden dan andere artikelen. Het Nederlandse gemiddelde voor alle 
onderzoeksresultaten is een citatiescore van 1,25. Kortom: de UMC’s doen het 
zeer goed. En Utrecht doet het nog beter (zie kader) 
 
Dutch medical centres present good results 
The research of Dutch scientific medical centers (UMCs) is internationally very 
influential. Foreign scientists appearantly refer a lot to Dutch research results in 
their articles. The high position in the scientific world of the Dutch UMCs shows 
in an analysis from the Centre for Science and Technology Studies (CWTS) of 
Leiden University. The CWTS scrutinized more than 32,000 scientific UMC-
papers published between 1998 and 2003 in the international scientific journals. 
Through databases of scientific literature it is possible to check how many times 
researchers refer to previous research. 
  

UMC (Utrecht) 55 
Erasmus MC (Rotterdam) 50 
Vumc (Amsterdam) 45 
AMC (Amsterdam) 38 
LUMC (Leiden) 35 
FdG-UM/azM (Maastricht) 24 
UMC St. Radboud (Nijmegen) 22 
FMW-RUG/AZG (Groningen) 8 

 
The results have been announced recently on the occasion of the foundation of 
the Federation of Scientific Medical Centers, NFU. The UMCs, mergers of 
academic hospitals and medical faculties, produce one third of all Dutch 
scientific publications. The positive effect of this is that excellent research come 
back to patients through improved treatment and diagnosis. 
 
 
 
 
NWO Persbericht, 31 augustus 2004 
 
Mozaïektoekenningen: 
Vier miljoen voor allochtoon wetenschappelijk talent 
 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 21 
jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden een zogeheten Mozaïeksubsidie 
toegekend. Elke succesvolle kandidaat kan met deze subsidie vier jaar lang een 
promotieonderzoek uitvoeren. Minister Maria van der Hoeven van OCW zal op 5
oktober de subsidies uitreiken tijdens een feestelijke bijeenkomst. Media zijn 
hierbij van harte welkom. 
NWO ontwikkelde vorig jaar een subsidieprogramma dat de instroom moet 
bevorderen van promovendi uit minderheidsgroepen. Dit programma Mozaïek 
stelt subsidies beschikbaar voor een promotieproject. De belangstelling voor het 
programma was erg groot, bijna 200 studenten reageerden begin dit jaar op een 
oproep voor onderzoeksideeën. De ideeën gingen vergezeld van een 
aanbevelingsbrief van de beoogd promotor of begeleider.  

Citation 
score  of 
UMC’s  
(as percen-
tage of the 
world’s 
average) 
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07-10-2004 
 
14:30 uur 
Richard Schreurs, 
Diergeneeskunde 
Titel proefschrift: Endocrine effects 
of cosmetic ingredients - Interactions 
of polycyclic musks and UV filters 
with nuclear hormone receptors 
Hormoonverstorende effecten van 
cosmetische ingrediënten 
Richard Schreurs heeft twee soorten 
cosmetische ingrediënten, nl. 
polycyclische musken en UV-filters, 
onderzocht op hun mogelijke 
hormoonverstorende werking. Uit 
het onderzoek is gebleken dat deze 
stoffen in vitro een interactie kunnen 
aangaan met de oestrogeen-, 
androgeen- en progesteronreceptor. 
Schreurs heeft voornamelijk effecten 
gevonden waarbij de werking van de 
natuurlijke hormonen geremd werd. 
Polycyclische musken worden 
gebruikt als geurstoffen in parfums, 
zepen en wasmiddelen, die goed 
plakken aan kleding en zodoende 
lang ruikbaar zijn. UV-filters worden 
gebruikt in zonnebrandcrèmes om 
de schadelijke werking van UV 
straling tegen te gaan. Door het 
veelvuldige gebruik worden deze 
stoffen teruggevonden in 
oppervlaktewateren, vissen en zelfs 
in de mens. De biologische 
relevantie van deze interacties voor 
mens en dier moet echter nog 
opgehelderd worden. 
Nadelige effecten die in het 
algemeen geassocieerd worden met 
hormoonverstoring zijn o.a. 
verminderde spermakwaliteit bij 
mannen, en misvormingen van 
geslachtsorganen bij dieren. 
Promotor 1: Prof.dr. W. Seinen  
Promotor 2: Prof.dr. M. van den 
Berg 
Copromotor 1: Dr. B. van der Burg 
 
Samenvatting: Samenvatting 
NL1.doc
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Uit de geïnteresseerde kandidaten werden in februari de beste veertig studenten

arna 

erd. Elke 
eit. 

 

 

 klassieke 
aten 

w was. 

 

eel van de gehonoreerde afgestudeerden studeerden cum laude af, sommigen 

ijdens de bijeenkomst op 5 oktober zullen drie laureaten hun onderzoek kort 

oor het ABC relevante toekenning: 

en afgestudeerden gekozen.Zij mochten NWO-workshops volgen en hun 
onderzoeksideeën verder uitwerken. De uitgewerkte aanvragen werden da
beoordeeld door wetenschappers in het binnen- en buitenland.  
NWO heeft 21 uitstekende kandidaten voor honorering geselecte
kandidaat krijgt 180.000 euro voor een promotieonderzoek aan de universit
Het totaalbudget bedraagt voor 2004 3,8 miljoen euro, gezamenlijk gefinancierd
door NWO en het ministerie van OCW. NWO zal ook de niet-geselecteerde 
getalenteerde kandidaten bij de universiteiten onder de aandacht brengen en
hen vragen deze kandidaten een promotieplaats te bieden.  
De helft van de gehonoreerde afgestudeerden behoort tot de
migrantengroepen, vooral Surinamers en Turken. De vrouwelijke kandid
hebben opvallend goed gepresteerd. Tweederde van de gehonoreerde 
afgestudeerden is vrouw, terwijl van de indieners ongeveer de helft vrou
De meeste kandidaten komen uit de (bio-)medische wetenschappen en uit de 
maatschappij- en gedragswetenschappen. Er zijn ook kandidaten uit de exacte
wetenschappen en uit de geestes-wetenschappen. De Vrije Universiteit heeft 
zich actief getoond in de bekendmaking van dit programma en is de koploper 
onder de universiteiten met zes gehonoreerde kandidaten.  
 
V
combineerden meerdere studies, vaak wonnen zij al prijzen of schreven tijdens 
hun studie mee aan wetenschappelijke publicaties.  
 
T
toelichten. Hierbij zullen Minister Maria van der Hoeven en rector magnificus 
Taede Sminia van de Vrije Universiteit aanwezig zijn. 
  
 
V
Bot uit de printer 
Drs. N.E. (Natalja) Fedoro
Orthopedie 
De onderzoe
voorzien van bloedvaten, laagje voor laagje 3D te printen. Dit is een vo
van bot tissue engineering, waarmee in het lab bot kan worden ontworpen
en geproduceerd als vervanging van donorbot bij skeletoperaties. 
Alle toekenningen en meer informatie:  

vich (v) 05-07-1979, Russisch, UMCU - 

ker wil een methode ontwikkelen om levend botweefsel, 
rm 

 

WOP_64ECBZ/$file/Overzicht%20http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/N t
oekenningen%20Mozaiek%202004.pdf?openelement  
 
 
 
 
 
NWO-Chemische Wetenschappen beloont 12 
topgroepen 
 
NWO-Chemische Wetenschappen heeft aan twaalf chemische onderzoeks-

jgt 
 

 

groepen een zogeheten TOP-subsidie toegekend. Elke onderzoeksgroep kri
500.000 euro. Hiermee moet de groep in vijf jaar haar excellente, uitdagende en
innovatieve onderzoekslijn versterken of uitbreiden. De TOP-subsidie is een van 
de subsidievormen van het NWO-gebied Chemische Wetenschappen. Dit jaar 
schreven veertig onderzoeksgroepen een aanvraag. Op basis van de adviezen 
van internationale experts en een panel van Nederlandse chemici werden twaalf
voorstellen geselecteerd.  
7
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08-10-2004 
 
10:30 uur 
Daphne van der A, Geneeskunde 
Titel proefschrift: Iron and 
Cardiovascular Disease: An 
Epidemiologic Study in Middle-aged 
Women IJzer en hart- en 
vaatziekten 
Uit het onderzoek van Daphne van 
de A blijkt dat vrouwen die relatief 
veel haem-ijzer consumeren een 
licht verhoogde kans hebben op het 
krijgen van coronaire hartziekten. 
Ook blijkt dat vrouwen met een 
relatief hoge ijzervoorraad een 
verhoogde kans hebben op het 
krijgen van een herseninfarct, maar 
niet op een hartinfarct. Vrouwen die 
draagster zijn van mutaties in een 
belangrijk gen dat betrokken is bij de 
opname van ijzer uit de 
voeding hebben geen verhoogde 
kans op het krijgen van hart- en 
vaatziekten. Vervolgonderzoek naar 
het effect van een verhoogde 
ijzervoorraad in het lichaam op de 
uitkomst van een eventueel hersen- 
of hartinfarct is noodzakelijk voordat 
specifieke aanbevelingen voor de 
klinische praktijk kunnen worden 
gedaan. 
De “ijzer hypothese” biedt een 
mogelijke verklaring voor het lagere 
hartinfarct risico bij vrouwen voor de 
menopauze in vergelijking met 
vrouwen na de menopauze en 
mannen van vergelijkbare leeftijd. 
Door bloedverlies, en daarmee ijzer, 
tijdens de menstruatie zijn vrouwen 
voor de menopauze beschermd 
tegen grote voorraden ijzer in het 
lichaam. Onder bepaalde 
omstandigheden kan ijzer de 
vorming van zuurstof radicalen 
katalyseren, welke in staat zijn 
ernstige schade toe te brengen aan 
cellen. De promovenda heeft in haar 
onderzoek gebruik gemaakt van 
gegevens uit de Prospect-EPIC 
studie. Tussen 1993 en 1997 
hebben 17.357 vrouwen in de 
leeftijd van 49 tot 70 jaar uit Utrecht 
en omgeving deelgenomen aan dit 
onderzoek. Zij hebben bij aanvang 
van de studie uitgebreide 
vragenlijsten ingevuld omtrent hun 
algemene gezondheid toestand 
alsmede hun voedingspatroon in het 
voorafgaande jaar. Tevens hebben 
zij een bloedmonster afgestaan 
waarin diverse laboratorium 
TOP 
De TOP-subsidies zijn toegekend aan: 
UG), Zelforganisatie in biomoleculen

eleidende  

. Krishna (UvA), Betere reactoren 
n kaart brengen 

erkleeft (UL), 

n mw. dr. M.I. Huber (UL), Meten aan metallo-

 H.N.W. Lekkerkerker en dr. G.J. Vroege (UU), Zelforganiserende 

. de Cola (UvA), Lichtgevende metaalcomplexen 
akelaar  van 

R. van Grondelle (VU),  Enzymreactiedynamica meten met  

A. Cohen Stuart (WUR), Bouwen van macromoleculen met  

en korte beschrijving van de toegekende projecten is beschikbaar op:  

1. Prof. dr. A.E. Mark en dr. S.J. Marrink (R
2. Prof. dr. J. Reedijk (UL), Metaalbevattende medicijnen tegen kanker 
3. Prof. dr. A. Meijerink, dr. C. de Mello Donegá en prof. dr. D.A.M.  
Vanmaekelbergh (UU), Opisch-elektrische eigenschappen van halfg
nanokristallen 
4. Prof. dr. ir. R
5. Prof. dr. ir. H.G. Stunnenberg (KUN), Histonen i
6. Dr. G.A. van der Marel, dr. ing. M. Overhand en prof. dr. H.S. Ov
Kunstmatig suikers maken 
7. Prof. dr. E.J.J. Groenen e
enzymen 
8. Prof. dr.
nanostructuren 
9. Mw. prof. dr. L
10. Prof. dr. B. Berkhout (UvA-AMC), De machinerie van de ribosch
HIV-1 RNA 
11. Prof. dr. 
infrarood licht 
12. Prof. dr. M.
macro-ionen 
 
E
www.nwo.nl/cw/top  (zie Persbericht 2003-2004). 
Contactpersoon voor de CW TOP- subsidies is Dr.
Toebes(

 ing. M.L. (Marjolein)  
toebes@nwo.nl ), tel.: 070-344 08 10. 
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The nisin–lipid II complex reveals a pyrophosphate 
cage that provides a blueprint for novel antibiotics 
 
Shang-Te D Hsu1, Eefjan Breukink2, Eugene Tischenko1, Mandy A G Lutters2, 

ent of NMR Spectroscopy, Bijvoet Center for Biomolecular Research, 

olecular 
 

Ben de Kruijff2, Robert Kaptein1, Alexandre M J J Bonvin1 & Nico A J van 
Nuland1  
1  Departm
Utrecht University, Padualaan 8, 3584CH Utrecht, The Netherlands. 
2  Department of Biochemistry of Membranes, Bijvoet Center for Biom
Research, Utrecht University, Padualaan 8, 3584CH Utrecht, The Netherlands.
Correspondence should be addressed to Eefjan Breukink 
e.j.breukink@chem.uu.nl or Robert Kaptein kaptein@nmr.chem.uu.nl  

bstract
 
A  

ing antibiotics-resistance problem has underlined the urgent 
 

ia. 

lex 

The emerg
need for novel antimicrobial agents. Lantibiotics (lanthionine-containing
antibiotics) are promising candidates to alleviate this problem. Nisin, a 
member of this family, has a unique pore-forming activity against bacter
It binds to lipid II, the essential precursor of cell wall synthesis. As a result,
the membrane permeabilization activity of nisin is increased by three 
orders of magnitude. Here we report the solution structure of the comp
8
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bepalingen zijn uitgevoerd en 
waaruit DNA is geïsoleerd voor 
genetisch onderzoek. De vrouwen 
zijn gevolgd tot 1 januari 2000 voor 
het optreden van hart- en 
vaatziekten. 
Promotor 1: Prof. Dr. D.E. Grobbee  
Promotor 2: Prof. Dr. J.J.M. Marx 
Copromotor 1: Dr.Ir. Y.T. van der 
Schouw 
 
 
 
 
 
08-10-2004 
 
12:45 uur 
Annette Baas, Geneeskunde 
Titel proefschrift: LKB1 a master 
regulator of cell polarity 
Ontrafelen van de funtie van het 
LKB1 kinase 
Annette Baas beschrift in haar 
onderzoek hoe zij de functie van het 
LKB1 tumor suppressor kinase 
heeft onderzocht. Zij ontdekte onder 
meer dat LKB1 geactiveerd wordt 
door het STRAD-MO25 complex. 
Bovendien kwam zij erachter dat 
geactiveerd LKB1 celpolariteit kan 
induceren in darm epitheel cellen. 
Verlies van deze functie is volgens 
de promovenda een mogelijke 
oorzaak van tumorvorming in Peutz 
Jeghers syndroom patienten. 
Promotor 1: Prof. Dr. H. Clevers 
 
 
 
 
12-10-2004 
 
12:45 uur 
Leo Koharudin, Scheikunde 
Titel proefschrift: NMR Structural 
Studies of Deuterated Proteins 
Structuren eiwitten sneller 
opgehelderd 
Met nucleaire magnetische 
resonantie (NMR) wordt de atomaire 
structuur van eiwitten bepaald aan 
de hand van de waterstofatomen. 
Voor grote eiwitten is deze methode 
lastig wegens het grote aantal en de 
interactie tussen de waterstofpieken. 
Een oplossing voor deze problemen 
is het vervangen van 
waterstofatomen door 
deuteriumatomen. Leo Koharudin 
paste deze truc met succes toe en 
TOP 
of nisin and lipid II. The structure shows a novel lipid II–binding motif in 
which the pyrophosphate moiety of lipid II is primarily coordinated by the
N-terminal backbone amides of nisin via intermolecular hydrogen bonds. 
This cage structure provides a rationale for the conservation of the 
lanthionine rings among several lipid II–binding lantibiotics. The stru
of the pyrophosphate cage offers a template for structure-based design of 
novel antibiotics. 
 

 

cture 

ublished online: 12 September 2004; | doi:10.1038/nsmb830 

genda/persberichten/30026main.

P
The pdf of the full article is downloadable via:  
http://www.chem.uu.nl/chempublish/nieuwsena
html  
 
 
 
Effect of breast milk of diabetic mothers on 
bodyweight of the offspring in the first year of life 
 
A Kerssen1, I M Evers1, H W de Valk2 and G H A Visser1 

 Medical Centre 

dicine, University Medical Centre Utrecht, The 

ce to: A Kerssen, Department of Perinatology and Gynaecology, 

1Department of Perinatology and Gynaecology, University
Utrecht, The Netherlands 
2Department of Internal Me
Netherlands  
Corresponden
University Medical Centre Utrecht, KJ.02.507.0  PO Box 85090, 3508 AB 
Utrecht, The Netherlands. E-mail: a.kerssen@azu.nl
Guarantor: A Kerssen. 
Contributors: AK collected and analysed data and wrote the manuscript. IE 

er. 

bstract

designed and co-ordinated the nationwide study and commented on the pap
HV and GV contributed to study design, analysis and writing of the paper. 
 
A   

 There is increasing evidence that in healthy populations, breast-

ity

s: As part of a nation-wide study in the Netherlands on 

cant difference between 

k Farma BV, Alphen aan de Rijn, the 

1431. 
4 

eywords 
tes mellitus; pregnancy; breast milk; formula; bodyweight; offspring, 

Objective:
fed infants are leaner than formula-fed infants. It is of interest to know the 
effects of breast-feeding on infant weight in case of maternal diabetes, 
given the high incidence of fetal macrosomia and risk of childhood obes
in this population. 
Design and Subject
diabetes and pregnancy, 229 women with Type 1 diabetes were sent a 
questionnaire on weight and height of their infant, the type of nutrition 
given during the first 6 weeks of life, the duration of lactation and 
intercurrent diseases during the first year of life. 
Results and conclusion: Our data show no signifi
breast- ,formula- , and mixed-fed infants in weight and body mass index 
(BMI) at 1 y of age, which is not in accordance with the findings in 
nondiabetic populations. 
Sponsorship: Novo Nordis
Netherlands and the Cornelis Visser Foundation. 
European Journal of Clinical Nutrition (2004) 58, 1429
doi:10.1038/sj.ejcn.1601977, Published online 31 March 200
 
K
Type I diabe
infants 
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toonde hiermee aan dat het mogelijk 
is de structuur van grote eiwitten 
veel sneller te bepalen. 
Promotor 1: Prof. Dr. Rolf Boelens  
Promotor 2: Prof. Dr. Rob Kaptein 
Copromotor 1: Dr. Alexandre M.J.J. 
Bonvin 
 
 
 
 
 

12-10-2004 
 
14:30 uur 
Joost Sluijter, Geneeskunde 
Titel proefschrift: Collagen turnover 
in arterial disease 
Herstel van bloedvaten na 
dotteren 
Atherosclerose zorgt ervoor dat 
bloedvaten vernauwen, resulterend 
in een verminderde bloeddoorvoer. 
Om dit te verhelpen wordt er een 
ballon op de vernauwde plek 
gebracht en opgeblazen (dotteren). 
Hierdoor wordt het vat opgerekt en 
kan er nadien meer bloed doorheen. 
Als reactie op deze ingreep kan het 
bloedvat echter weer dichtslippen 
(restenose), waardoor patiënten 
binnen een jaar terug kunnen zijn 
met dezelfde klachten. Daarnaast 
geeft de verschuiving van een 
stabielere atherosclerotische plaque 
naar een onstabielere een grotere 
kans op acute problemen met de 
bloedcirculatie. Onstabielere 
plaques hebben de neiging om 
sneller te scheuren, waardoor het 
vat acuut dichtslipt.  
Joost Sluijter heeft de 
collageenomzetting na dotteren 
bestudeerd en heeft daarnaast 
gezocht naar nieuwe targets om in 
te kunnen grijpen in de reactie op 
het dotteren en in het 
atherosclerotisch proces. De 
collageenproductie en -afbraak 
namen enorm toe na een 
beschadiging van het vat. Dit proces 
kon verdeeld worden in 
verschillende fases, zoals het 
krimpen van het vat en de vorming 
van een nieuwe laag aan de 
binnenzijde (soort litteken). Elke 
fase levert een eigen bijdrage in het 
herstelproces. Furin en EMMPRIN, 
twee eiwitten die waarschijnlijk 
betrokken zijn in het herstelproces 
en in atherosclerose, werden 
bestudeerd. Remming van furin 
resulteerde in een verminderde 
TOP 
Recent publications of the UMC-Utrecht division of 
Medical Genetics in colaboration with SEIN (Epilepsie 
Instellingen Nederland) 
 
The UMC-Utrecht division of Medical Genetics published two recent articles, in 

oth articles are also downloadable via: 

collaboration with SEIN (Epilepsie Instellingen Nederland): one on the genetics 
of Univerricht-Lundborg Disease, the other on gestation-induced toxicological 
aspects of lamotrigine, a new anti-epileptic drug. 
 
B
http://www.abc.uu.nl/newsagenda/news/september/medicalgeneticsp/34123mai
n.html  
 
1. Univerricht-Lundborg Disease: underdiagnosed in the Netherlands 

. Gestation induced changes in lamotrigine pharmacokinetics: A 
 
2
monotherap study
 
The second article was reviewed by Reuters Health, (text below) 

eizure Control at Risk During Pregnancy in Women on 

g 20- During pregnancy, increased 

ead to 

ittle is known about the pharmacokinetics of new anticonvulsant drugs during 

 

n's group describes findings for 12 pregnancies of nine 

e 

ncies in order to regain 

 ratio 

 levels in four cord plasma samples were 

by had 

e levels should be monitored frequently during the period of 
der to 

 

eurology 2004;63:571-573 

 
S
Lamotrigine Monotherapy 
NEW YORK (Reuters Heatlth) Au
lamotrigine clearance may lead to worsening of seizure control, Dutch 
researchers have found. Dose adjustment during pregnancy may then l
toxic side effects after delivery. 
 
L
pregnancy, note Dr. G-J de Haan, at the Epilepsy Institute of the Netherlands 
SEIN, Heemstede, and colleagues in their report in the August 10th issue of 
Neurology. In previous reports of increased lamotrigine clearance in pregnant
women, altered pharmacokinetics may have been influenced by the use of 
concomitant medication. 
In their report, Dr. de Haa
women treated with lamotrigine monotherapy. In eight of the pregnancies, 
seizure frequency increased between weeks 12 and 28, while seizures wer
aggravated in week 40 in an additional pregnancy. 
Lamotrigine dosage was increased in seven pregna
seizure control. In three of these cases, symptoms of dizziness, diplopia or 
ataxia occurred 3 to 19 days after delivery, requiring a decrease in dose. 
For the first 10-week pregnancy period, the mean lamotrigine level-to-dose
was found to be 82% of baseline. During the second, third and fourth 10-week 
periods, these ratios declined to 51%, $40% and 48%. The postpartum level-to-
dose ratio was 97% of baseline. 
The authors note that lamotrigine
approximately 90% of the level in the maternal plasma. Average milk-to-
maternal plasma ratio was 0.54 in three samples, and one 10-day-old ba
a serum level of 1.7 mg/L, which was 30% of the mother's plasma level at that 
moment. 
Lamotrigin
withdrawal of oral contraceptives, during pregnancy and afterward in or
optimize treatment, Dr. de Haan's group maintains. "In lactating mothers, extra
attention is needed to avoid toxic side effects in the newborn," they add. 
 
N
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littekenvorming. Daarnaast bleek dat 
EMMPRIN betrokken was in het 
herstelproces, maar ook een rol 
speelt in het ontstaan van een 
onstabielere plaque. Interventies 
gericht op de verschillende 
onderzochte eiwitten zouden het 
proces na dotteren en tijdens 
atherosclerose positief kunnen 
beïnvloeden. 
Promotor 1: Prof.dr. C. Borst 
\ Copromotor 1: Dr. D.P.V. de Kleijn  
Copromotor 2: Dr. G. Pasterkamp 
Samenvatting: Summary_Ned.doc
 
 
 
 
 

12-10-2004 
 
16.15 uur 
Marie-José Ariesen, Geneeskunde 
Titel proefschrift: Bleeding risk in 
secondary stroke prevention: 
Optimal selection of patients 
Preventie van tweede 
herseninfarct 
De huidige benadering om aspirine 
te geven ter preventie van een 
nieuw herseninfarct bij patiënten met 
een eerdere TIA (transient ischemic 
attack) of klein herseninfarct is niet 
voldoende effectief, en patiënten die 
aspirine krijgen hebben een 
verhoogd risico op een ICH 
(intracerebral hemorrhage). Marie-
José Ariesen heeft dit ontdekt na 
onderzoek van, onder andere, 
individuele patiëntgegevens van 
12,648 patiënten met een eerdere 
TIA of niet-invaliderend 
herseninfarct. Wanneer de 
resultaten die behaald worden met 
aspirine in andere hoogrisico 
patiënten in beschouwing worden 
genomen, dan is er nog steeds een 
potentieel om secundaire preventie 
van cerebrovasculaire 
aandoeningen te verbeteren.  
N.a.v. de resultaten van 
deelonderzoeken stelt Ariesen voor 
dat deze potentiële verbetering 
bereikt kan worden door een meer 
geïndividualiseerde aanpak. Deze 
aanpak moet zich richten op 
subgroepen individuen in wie de 
voordelen en de risico’s worden 
gemeten in toename of afname van 
kwaliteit gecorrigeerde levensjaren. 
Dit kan dan vergeleken worden 
tussen verschillende 
TOP 
8 september 2004 
richt van NWO, EZ, OCW en SenterNovem 

inister Brinkhorst van Economische Zaken en minister Van der Hoeven van 

 

elijk 

en belangrijke taak van het Regieorgaan is het bij elkaar brengen van de vraag

n strategisch 
r 

et regieorgaan wordt ingesteld voor een periode van zes jaar, tot 2010. Het 
 

sterken en 

egelijk met het convenant wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen 
e 

es: 

ier lijnen uit het actieplan 'Concurreren met ICT-
 

it bericht en de tekst van het convenant staan ook op de NWO-website: 

Gezamenlijk persbe
 
ICT-Regieorgaan brengt vraag en aanbod ict-
onderzoek bij elkaar 
 
M
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen meer eenheid en samenhang in de 
aansturing van het ICT-onderzoek in ons land. Op 8 september ondertekenden
zij daarom een convenant voor oprichting van het 'Regieorgaan voor ICT-
onderzoek en -innovatie'. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschapp
Onderzoek (NWO) zal het regieorgaan opzetten, in samenwerking met 
SenterNovem.  
 
E
naar ICT-kennis uit het bedrijfsleven en het aanbod daarvan uit 
kennisinstellingen. Op basis daarvan stelt het Regieorgaan in ee
plan vast welk ICT-onderzoek Nederland de komende jaren nodig heeft en waa
de prioriteiten moeten liggen. Hierin wordt de hele kennisketen betrokken, van 
ICT-onderzoek tot -toepassing. Met deze prioriteiten - die nationaal van hoge 
wetenschappelijke, maatschappelijke en economische waarde zijn - moet 
Nederland zich internationaal kunnen profileren. 
 
H
krijgt mede zeggenschap over de middelen die EZ en NWO nu al beschikbaar
stellen voor stimulering en aansturing van ICT-onderzoek en -innovatie. EZ, 
OCW en NWO stellen elk 5 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2004-
2006, 15 miljoen in totaal. Minister Brinkhorst: 'De oprichting van het 
Regieorgaan is een belangrijke stap om onze ICT-kennispositie te ver
om die kennis beter te benutten. Zo krijgt het nationale ICT-onderzoek 
slagkracht.' 
 
T
SenterNovem en NWO getekend, waarin afspraken worden gemaakt voor d
gezamenlijke vormgeving en ondersteuning van het ICT regieorgaan. Deze 
overeenkomst biedt het regieorgaan de optimale randvoorwaarden voor succ
voor de ondersteuning van het regieorgaan is zowel de expertise van NWO als 
die van SenterNovem en de onderlinge samenwerking tussen de beide 
organisaties van groot belang. 
Het regieorgaan is een van de v
Competenties, Regie- en Rendement in de ICT-kennisketen'. Dit actieplan wordt
eind september gepresenteerd. 
 
D
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_64mgf9?Opendocument  
--- 
Nad
Communicatie) · t: +31 (0)70 344 05 45, 

ere informatie: · Dominique de Vet (NWO, afdeling Voorlichting en 
redeker@nwo.nl  
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behandelingstrategieën. Met deze 
aanpak kan die behandeling 
gekozen worden die de beste 
kwaliteit van leven geeft voor 
subgroepen individuen met dezelfde 
karakteristieken. 
Promotor 1: Prof.dr. D.E. Grobbee 
Copromotor 1: Dr. A. Algra 
Samenvatting: ariesen.doc
 
 
 
 

13-10-2004 
 
14:30 uur 
Joes Staal, Geneeskunde 
Titel proefschrift: Segmentation of 
elongated structures in medical 
images 
Segmentatie van medische 
beelden 
Met de voortschrijdende technologie 
krijgen artsen de beschikking tot 
medische datasets (zoals CT- en 
MRI-scans) van steeds hogere 
resolutie. Een gevolg hiervan is dat 
de artsen meer en meer beelden te 
beoordelen hebben waar ook nog 
eens veel meer informatie uit te 
halen is. Om hierbij te helpen heeft 
Joes Staal methodologieën 
onderzocht voor het automatisch 
detecteren van langerekte 
structuren, zoals bloedvaten en 
sommige botten. Als een computer 
dat betrouwbaar kan, is de volgende 
stap het ontwikkelen van software 
die ook diagnoses kan stellen. 
Promotor 1: Prof.dr.ir. M. A. 
Viergever 
Copromotor 1: Dr. B. van Ginneken  
Copromotor 2: Dr. S. N. Kalitzin 
Afbeelding: staal.jpg
 
 
 
 
 

14-10-2004 
 
10:30 uur 
Boris Tefsen, Biologie 
Titel proefschrift: Transport of 
lipopolysaccharide to the Gram-
negative bacterial cell surface 
Lipopolysaccharide transport in 
Gram-negatieve bacteriën 
Boris Tefsen heeft gezocht naar 
eiwitten die betrokken zijn bij het 
transport van 
lipopolysaccharidemoleculen naar 
TOP 
Informatie KP6 
 
SENTER-EG-LiaisontrainingenSENTER-EG-Liaisontrainingen 
De organisatie EG-Liaison organiseert weer nieuwe trainingen (zie 
www.senter.nl/asp/page.asp?alias=egltrainingen ). Bij deze traininge
(potentiële) indieners geïnformeerd over het Zesde Kaderprogramma (KP6). 
Tips voor het opzetten en beheren van KP6-projecten, financiële en juridische
aspecten en praktijkoefe-ningen komen tijdens de trainingen van EG-Liaison 
aan de orde. 
 

n worden 

 

ieuwe oproepen KP6  
 weer diverse oproepen gepubliceerd, alle binnen 

N
De Europese Commissie heeft
de context van het Zesde Europese Kader Programma:  
Zie http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm  
 
 
Annual Report on research activities  

 Europese Unie bestrijkt de 
er 

t/comm/research/reports/2003/pdf/report-working-doc-2004

Dit rapport over de onderzoeksactiviteiten van de
periode januari 2002 tot maart 2003. Zowel het laatste jaar van het Vijfde Kad
Programma als de eerste fase van het Zesde Kader Programma hebben hierin 
plaats gekregen. 
http://europa.eu.in   

 Nederlandse winnaars bij toekenning EURYI-Awards  
ente 

n 

BFN6?Opendocument

 
 
4
De European Science Foundation (ESF) heeft recent de 25 jonge excell
onderzoekers bekendgemaakt die in de toekomst wereldleiders moeten worde
in hun wetenschapsgebied. De onderzoekers krijgen een European Young 
Investigators Award, ofwel EURYI Award.  
www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_63  .  

iljoen euro

YI-

weede en derde oproep EURYI-award  
 de toekenningen van de 

 

aan 

5VTGQW

De wetenschappers, waaronder vier Neder-landers, krijgen elk 1,25 m
om in vijf jaar te besteden aan onderzoek. Met het geld stichten de toppers een 
onderzoeksgroep. De Nederlandse winnaars zijn afkomstig van het Nederlands 
Kanker Instituut (NKI, 2 Awards), het Meertens Instituut (KNAW) en de 
Technische Universiteit Eindhoven. De UU, van waaruit ook enkele EUR
aanvragen waren ingediend, valt buiten de prijzen.  
 
T
In het bovenstaande bericht is melding gemaakt van
European Young Investigators Award (EURYI). Dit gebeurt naar aanleiding van
voorstellen die zijn ingediend voor de eerste oproep. De tweede en derde 
oproep voor dit type steunvorm wordt - anders dan voorheen - gerelateerd 
de VIDI-rondes van de NWO-Vernieuwingsimpuls. 
http://www.nwo.nl/subsidiewijzer.nsf/pages/NWOP_
http://www.esf.org/esf_genericpage.php?section=8&language=0&genericpage=
187  
 
Voor de tweede oproep van EURYI (deadline 30 november 2004) zal NWO een 

 oproep 

 
en.

aantal laureaten uit de huidige eerste VIDI-ronde uitnodigen een EURYI-voorstel
in te dienen.  Nederland mag er uiteindelijk 13 indienen, waarvan er maximaal 2 
worden gehonoreerd. In geval van honorering door de European Science 
Foundation komt de VIDI-subsidie te vervallen. Een EURYI-subsidie is 
overigens circa twee maal zo veel als een VIDI-subsidie. Voor de derde
van EURYI (deadline 2005) zal NWO in de nieuwe VIDI-ronde (verwachte 
deadline februari 2005) op het aanvraagformulier vragen of de kandidaat in
geval van honorering eventueel ook bereid is een EURYI-voorstel uit te werk
12
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de plaats van bestemming, de 
buitenkant van de buitenmembraan 
van Gram-negatieve bacteriën. 
Tijdens dit transportproces moeten 
deze moleculen, na volledig 
gesynthetiseerd te zijn aan de 
binnenkant van de 
binnenmembraan, deze membraan 
oversteken, vervolgens het waterige 
periplasma doorkruisen om 
uiteindelijk door de binnenste laag 
van de buitenmembraan in de 
buitenkant van die membraan te 
komen. Zijn onderzoek heeft 
bewijzen geleverd die duiden op een 
transport mechanisme van 
lipopolysaccharide via een complex 
dat het periplasma overspant. 
Promotor 1: Prof.dr. J.P.M. 
Tommassen 
Copromotor 1: Dr. J.J.P.A. de Cock 
 
 
 
 
 
15-10-2004 
 
10:30 uur 
Marrie Bruin, Geneeskunde 
Titel proefschrift: Neutropenia and 
Thrombocytopenia in children: 
Clinical relevance of old and new 
laboratory tests 
Tests voor kinderen met te weinig 
witte bloedcellen of bloedplaatjes 
Bepaalde witte bloedcellen, de 
neutrophiele granulocyten, 
beschermen ons tegen bacterie-
infecties. Bij een tekort aan deze 
witte bloedcellen (neutropenie) 
ontstaan sneller infecties. Bij jonge 
kinderen komt een vorm van 
neutropenie voor die wordt 
veroorzaakt door eigen antistoffen 
die gericht zijn tegen de 
neutrophiele granulocyten. Dit heet 
auto-immuun neutropenie (AIN) 
Marrie Bruin heeft ontdekt dat het 
soort antistoffen dat de patiënt 
maakt, bepalend is voor het beloop. 
Maakt de patiënt zgn. HNA-1 
antistoffen dan verdwijnt de ziekte 
vanzelf na gemiddeld 30 maanden. 
Bij zgn. pan FcgammaRIIIb 
antistoffen kent de AIN een veel 
langduriger ernstiger beloop, en 
komen er vaak ook andere auto-
immuunziektes bij.  
Een tekort aan bloedplaatjes heet 
trombocytopenie. Er bestaan een 
aantal vormen van aangeboren 
TOP 
Evaluatie nieuwe instrumenten KP6 en invulling vragenlijst  
Er is een evaluatie beschikbaar gekomen van de nieuwe instrumen-ten van he
Zesde Europese Kader Programma. Het gaat om een advies van experts, onder
leiding van prof. Marimon, aan de Europese Commissie. Dit advies wordt 
binnenkort met de lidstaten besproken. Het is instructief voor diegenen die
weten hoe er door experts over de nieuwe instrumenten wordt gerapporteerd. 
Het advies is te vinden op de Eurosol 

t 
 

 willen

instrumentsfp6.pdfhttp://www.uu.nl/content/evaluationnew   

ragenlijst organisatie EG-Liaison 
&alias=egl

 
 
V
http://www.senter.nl/asp/page.asp?id=i001380  samengesteld met een

 een goede 

ologiebeleid. 

WO 1: financiële steun bij voorbereiding KP6-projecten  

6) van 

 

reerd.  

aantal vragen over de aanbevelingen van het rapport Marimon en de 
toekomstvisie van de Europese Commissie op het onderzoek- en 
technologiebeleid. Het is voor belanghebbenden - ook aan de UU -
gelegenheid om hun visie en ervaringen kenbaar te maken. De reacties op de 
vragenlijst zullen worden gebruikt als input voor de Nederlandse 
standpuntbepaling betreffende het Europese onderzoek- en techn
Bij deze dus een oproep aan u de vragenlijst in te vullen! 
  
N
NWO ondersteunt ook in 2004 Nederlandse onderzoeksgroepen bij het 
voorbereidend werk voor aanvragen in het Zesde Kader Programma (KP
de Europese Commissie. Het gaat hier om financiële  steun voor aanvragen in 
het kader van de nieuwe KP6-instrumenten: Integrated Projects (IP) en Netorks
of Excellence (NoE).  De totale subsidie bedraagt 15.000 Euro. De subsidie kan 
worden besteed aan personele kosten (reëel of vervanging) en/ of aan 
reiskosten. Er kunnen in 2004 ten minste 30 aanvragen worden gehono
http://www.nwo.nl/subsidiewijzer.nsf/pages/NWOP_5G3MMM?Opendocument  
 
In
voor het indienen van voorstellen: 1 december 2004. Binnen maximaal 8 weken
na indiening krijgt men bericht of het voorstel wel of niet is gehonoreerd. In 2003 
zijn reeds 20 Nederlandse onderzoeksgroepen financieel ondersteund met deze 
subsidievorm.  
 
 
N
NWO is niet alleen nationaal, maar ook internationaal een su
men terecht kan voor velerlei subsidies op het terrein van samenwerking en 
uitwisseling. Concreet gaat het om subsidies voor de organisatie van 
congressen, reis- en verblijfsbeurzen, samenwerkingsprojecten en net

 verband met de spreiding van de KP6-oproepen in 2004 is er nog 1deadline 
 

WO 2: internationale subsidiemogelijkheden  
bsidiegever, waar 

werken. 
http://www.nwo.nl/subsidiewijzer.nsf/pages/NWOP_5S3F4J  
 
In
Op 4 oktober 2004 organiseert SenterNovem/EG-Liaison een 
voorlichtingsmiddag over het Human Resources and Mobility (H
programma, ofwel het Marie Curie programma. Het HRM programma 
doel: de ontwikkeling en ondersteuning van het Europese onderzoekspotentiee
De Europese Commissie wil dit onder andere bereiken door het beschikbaar 
stellen van Marie Curie fellowships Er zijn twaalf Marie Curie acties, bedoeld 
voor onderzoekers in verschillende stadia van hun onderzoekscarrière. 
Voorstellen kunnen worden ingediend door gastinstellingen (universiteite
kennisinstel-lingen en het bedrijfsleven) en door individuele onderzoekers. 

formatiemiddag Marie Curieprogramma op 4 oktober a.s.  

RM) 
heeft tot 

l. 

n, 
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(congenitale) trombocytopenie. 
Bruin heeft ontdekt dat de bepaling 
van de bloedspiegel van 
thrombopietine (Tpo), een soort 
trombocyten-groeihormoon, en 
Glycocalicine (GC), een deel van de 
wand van trombocyten, en 
trombocyten-voorlopercellen uit het 
beenmerg, bijdraagt in het 
onderscheid maken tussen 
verschillende vormen van 
trombocytopenie. Beenmergkweken 
bleken in dit opzicht ook zinvol te 
zijn. Acute auto-immuun 
trombocytopenie kent op de 
kinderleeftijd meestal een gunstig 
beloop. Slechts 25% van de 
kinderen ontwikkelt een chronische 
trombocytopenie.  
Het onderzoek van Bruin richtte zich 
op het vinden van factoren die een 
chronisch beloop bepalen. In een 
groep van 60 patiënten met nieuw 
verworven ITP ontdekte zij dat een 
zeer laag aantal bloedplaatjes, een 
infectie kort voor het ontstaan van 
de ITP en het zgn. FCGR2B I/I 
genotype (een variant in het 
betreffende gen) beschermen tegen 
chronische ziekte. Ook vond de 
promovenda minder chronische 
ziekte in kinderen die behandeld 
waren met intraveneuze 
gammaglobulines (IVIG) dan in 
kinderen die niet, of met 
corticosteroïden waren behandeld. 
Een nieuwe studie zal het gunstige 
effect van IVIG moeten bevestigen. 
Promotor 1: Prof.dr. B.J.M. Zegers  
Promotor 2: Prof.dr. D. Roos 
Copromotor 1: Dr. M.de Haas  
Copromotor 2: Dr. M. Bierings 
 
 
 
 
 
15-10-2004 
 
 14:30 uur 
Neeltje van Haren, Geneeskunde 
Titel proefschrift: Brain abnormalities 
in schizophrenia: longitudinal and 
genetic aspects 
Hersenafwijkingen bij 
schizofrenie 
In het proefschrift van Neeltje van 
Haren wordt voor het eerst 
aangetoond dat de hersenen van 
patiënten met schizofrenie krimpen. 
Deze verkleining vindt plaats zowel 
bij patiënten die nog maar net ziek 
zijn als bij patiënten die al geruime 
TOP 
CORDIS-service Nederlands voorzitterschap EU   
CORDIS, de informatiedienst van het Directoraat Generaal Ondernemingen van 
de Europese Commissie, heeft een service http://www.cordis.lu/netherlands 
gepubliceerd over de onderzoeks- en innovatieactiviteiten die door Nederland 
worden ondernomen in haar hoedanigheid van voorzitter van de Europese Unie 
(van 1 juli - 31 december 2004). 
CORDIS biedt ook een nieuwe service met informatie en ondersteuning voor 
innovatiebeleid en innovatieactiviteiten: 
http://www.cordis.lu/innovation/en/home.html  
 
Nieuwe NWO deadlines voor de Vernieuwingsimpuls 2005 
 
* VENI: 3 mei 2005 (één ronde in 2005) 
* VIDI: 13 januari 2005  
* VICI-vooraanmeldingen: 1 april 2005. 
 
Zoals u kunt zien is de deadline van de VIDI-aanvragen vervroegd ten opzichte 
van de vorige ronde. Op dit moment wordt er gewerkt aan de interne werkwijze 
2005. De verwachting is dat de deadline voor de interne coachingsronde voor de
VIDI-aanvragers begin/half december zal zijn. 
 
Bovenstaande informatie is een selectie uit alle informatie rond subsidies 
en fondsen. Meer is terug te vinden op: 
http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/onderzoek/subsidiesenfonds/internati
onaleon/419main.html . 
Abonnering op de nieuwsbrief en opgave voor het Eurosol- e-mail-
informatiesysteem kan bij Menno van der Klooster 
mailto:m.vanderklooster@usp.uu.nl  
  
 
 
 
  
NWO Persbericht 
 
NKI-AVL ontdekt gen dat uitzaaiingen veroorzaakt 
 
TrkB, een gen dat een rol speelt bij de ontwikkeling en overleving van 
zenuwcellen, kan ervoor zorgen dat een tumor gaat uitzaaien. Dit hebben NWO-
onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis (NKI-AVL) ontdekt. De vinding heeft mogelijk klinische implicaties. 
Een publicatie hierover is donderdag 26 augustus in het wetenschappelijke 
tijdschrift Nature verschenen. 
Uitzaaiingen (metastases) van tumoren zijn tot nog toe niet of nauwelijks te 
behandelen. Bij metastasering laten tumorcellen los van de primaire tumor, 
banen zich een weg door naburig weefsel en infiltreren vervolgens de bloed- of 
lymfevaten. Van daaruit verschaffen de cellen zich toegang tot andere organen 
en weefsels en veroorzaken secundaire tumoren.  
 
Resistentie tegen celdood 
Er is nog weinig bekend over de genetische veranderingen die uitzaaiingen 
veroorzaken. Onderzoekers Sirith Douma en projectleider dr. Daniel Peeper van 
het NKI-AVL ontwikkelden een nieuwe opsporingsmethode van genen die 
betrokken zijn bij uitzaaiingen. Zij achterhaalden daarmee dat het TrkB-gen 
tumorcellen resistent maakt tegen celdood. Een tumorcel die zich heeft 
losgemaakt van de primaire tumor kan zo overleven in naburig weefsel en 
bloed- en/of lymfevaten. Normale cellen sterven af als zij terechtkomen in een 
14
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tijd aan schizofrenie lijden. De 
gebieden die het meest krimpen 
bevinden zich in de frontale en 
temporale gebieden van de 
hersenen. Een dergelijke studie is 
nog niet eerder uitgevoerd.  
Schizofrenie is een ernstige 
psychiatrische ziekte. Patiënten die 
aan deze ziekte lijden, hebben last 
van psychose en het sociaal en 
beroepsmatig functioneren is 
duidelijk verslechterd. Door van een 
grote groep patiënten en gezonde 
vrijwilligers twee Magnetische 
Resonantie Imaging (MRI) scans te 
maken over een interval van 5 jaar 
kon de verkleining van de hersenen 
van patiënten worden aangetoond. 
Dat een progressieve verkleining 
van het hersenweefsel zich niet 
beperkt tot het begin van de ziekte 
maar ook optreedt in chronische 
patiënten vergroot het belang van 
vroeg ingrijpen in het ziekteproces. 
Promotor 1: Prof.dr. R.S. Kahn 
Copromotor 1: Dr. H.E. Hulshoff Pol  
Copromotor 2: Dr. W. Cahn 
Samenvatting: NL 
Samenvatting.doc
 
 
 

 

  

TOP 
voor hen 'vreemde' omgeving: dan wordt een programma geactiveerd dat leidt 
tot celdood (anoikis). De NKI-AVL-onderzoekers identificeerden het TrkB-gen uit 
een grootschalige screen waarin 25.000 genen werden getest op hun vermogen 
om te interfereren met anoikis.  
Bovendien blijkt uit het NWO-onderzoek dat het TrkB-gen gezonde cellen tot 
agressieve tumorcellen transformeert, die gemakkelijk omliggend weefsel 
infiltreren en uitzaaien. Normaal gesproken speelt TrkB een rol bij de overleving 
van migrerende zenuwcellen tijdens de embryonale ontwikkeling. In tumorcellen 
genereert TrkB een krachtig en specifiek 'overlevingssignaal'; waarschijnlijk 
draagt dat bij tot hun vermogen te overleven tijdens metastasering. Aangezien 
TrkB overactief is in agressieve tumoren, met name bij kindertumoren van het 
zenuwstelsel (neuroblastomen) en darmtumoren, suggereren de 
onderzoeksresultaten dat TrkB een belangrijke rol speelt bij een uitzaaiende 
kanker bij de mens. 
 
Drugtarget 
De ontdekking van het NKI-AVL heeft op termijn mogelijk klinische implicaties. 
Aangezien TrkB een eiwit op de buitenkant van het celoppervlak is, is het relatief
goed toegankelijk en daarmee in theorie een geschikte drugtarget. De 
onderzoekers hebben inmiddels verschillende projectaanvragen ingediend voor 
vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van medicijnen die overactief TrkB 
remmen.   
 
Meer informatie: het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis, telefoon 020 512 2850. 
 
 
 
 
 
Applied Biosystems releases 20 million genotypes 
Applied Biosystems has released a new version of its freely available 
SNPbrowser Software tool that includes data on 20 million genotypes obtained 
from 160,000 SNPs typed on 180 individuals across four populations.  
  
With the introduction of this version of SNPbrowser Software, scientists can 
reduce the number of SNPs needed to conduct a human association study by 
choosing from three different methods to select "tagging" SNPs. Additionally, the 
software includes a metric linkage disequilibrium map generated from the 
analysis of the 20 million genotypes that provides information on how to best 
position SNPs across the genes or regions of interest in a study. Applied 
Biosystems has also developed automated wizards for the SNPbrowser 
Software to facilitate tagging SNP selection in study design.  
  
The software is designed to simplify the selection of single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) for disease association studies and facilitate the ordering
of Applied Biosystems` expanding collection of 1.8 million TaqMan SNP 
Genotyping Assays. 
 
(Source: GenomicsProteomics.com, 09-08-2004) 
 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt begin november. 
 
 
Input voor zowel de website 
als deze nieuwsbrief worden 
zeer op prijs gesteld:  
 

• nieuws vanuit 
onderwijs of 
onderzoek 

• seminars, symposia 
studiedagen e.d. 

• publicaties 
• prijzen 
• benoemingen 
• ... 
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ADDENDUM 
 

• Interview Corné Pieterse  
(English version: cf pp. 21-25) 

 
 
 
 

Plant met pijn neemt aspirientje 
 
Aspirine blijft de gemoederen bezig houden: aspirine zou bij regelmatig inname bescherming bieden tegen 
hart- en vaatziekten, aspirine zou de productie van het enzym cyclooxygenase-2 (COX-2) remmen en 
daardoor mogelijk DNA-beschadiging door tumorgroei kunnen voorkomen, maar anderzijds wordt ook wel 
gezegd dat aspirine door alle bijwerkingen nooit meer door de strenge eisen van de Food and Drug 
Administration zou komen.  
Fytopatholoog dr. Corné Pieterse bestudeert aan de Faculteit Biologie in Utrecht weer een héél andere kant 
van aspirine: de signaalroutes van salicylzuur in planten, en dat met name in de zandraket (Arabidopsis 
thaliana, het bekendste plantenmodel). De bevindingen zijn verrassend: planten kunnen indien nodig hun 
eigen ‘aspirientje’ produceren. Weliswaar niet om daarmee hoofdpijn tegen te gaan, maar dan toch wel om 
zich van microben te ontdoen, zoals Pieterses onderzoek laat zien. 
 
Op mijn vraag hoe iemand erbij komt om nu uitgerekend salicylzuur in planten te bestuderen, legt Corné Pieterse 
uit wat daaraan is vooraf gegaan: “Ik heb in Wageningen plantenveredeling gestudeerd met een moleculair 
biologische richting. Daarna heb ik vier jaar promotieonderzoek gedaan bij de vakgroep fytopathologie - planten 
ziektekunde - in Wageningen, en ben toen als postdoc naar Utrecht gekomen op het onderwerp van het natuurlijk 
afweermechanisme van de plant dat wordt aangeschakeld door bacteriën die van nature in de bodem voorkomen. 
Deze bodembacteriën kunnen bijvoorbeeld als biologisch bestrijdingsmiddel worden ingezet door de buitenkant van 
zaadjes ermee te coaten. Planten die uit deze zaden ontkiemen worden door de toegevoegde bacteriën in een 
hogere staat van weerbaarheid gebracht en zijn zo beter bestand tegen schadelijke micro-organismen. In de 
praktijk blijkt dat ook wel want in de radijsteelt bijvoorbeeld kan het wel tot 50% meer opbrengst leiden. Dit 
fenomeen is in Utrecht bij professor van Loon en zijn voorganger professor Schippers ontdekt, en de afgelopen 
jaren zijn we succesvol geweest in het ontrafelen van het moleculaire mechanisme.” 
 
‘Wapenkeuze’ van planten tegen belagers 
“Om in aanmerking te komen voor een VICI beurs moest ik een nieuwe lijn van onderzoek opzetten. Planten in de 
natuur en in landbouwomstandigheden worden belaagd door heel veel verschillende schadelijke organismen, zoals 
virussen, bacteriën, schimmels, maar ook insecten. Als je in de natuur kijkt, zie je relatief weinig zieke of 
aangevreten planten. Dus blijkbaar hebben planten in een uitgebalanceerde populatie toch een hele goede manier 
gevonden om zich te verdedigen tegen die schadelijke organismen. Dat is ook logisch, want anders zouden 
bepaalde planten in de evolutie allang verdwenen zijn. 
Wat mij daarin heel erg interesseert is hoe een plant weet welk soort verdedigingsmechanisme hij moet 
aanschakelen. Als hij wordt aangevallen door een rups moet hij zich op een heel andere manier verweren dan 
tegen een bacterie of een virus, want de aanvallen zijn verschillend. Om een rups bijvoorbeeld  tegen te houden 
moet de rups stoppen met eten en wegwezen of doodgaan. De mechanische schade aan het bladweefsel, in 
combinatie met de scheikundige verbindingen in het spuug van de rups zorgen ervoor dat de cellen rondom de 
aangevreten plek de aanvaller herkennen en eiwitten aanmaken die maken dat de rups zijn voedsel niet meer kan 
verteren en als het ware het idee krijgt dat hij ‘vol zit’ en dus stopt met vreten. Of de plant maakt stofjes aan - 
‘repellants’ in het Engels - die heel smerig smaken waardoor zo’n rups denkt: hier moet ik niet zijn.  
Maar als een plant daarentegen door een virus wordt aangevallen, dat dus de cellen van zijn gastheer nodig heeft 
om te overleven, dan is de schade weer heel anders dan de schade die een rups veroorzaakt. In dat geval zou een 
plant zich moeten verdedigen door te zorgen dat het virus zich niet kan verspreiden. Een plant kan daarom 
bepaalde moleculen van zo’n virus herkennen waardoor heel snel het weefsel rondom de aangetaste cellen afsterft, 
waarna het virus zich niet kan vermeerderen en mee dood gaat. Datzelfde gebeurt ook wel met bacteriën of 
schimmels waarbij dan weer enzymen worden aangemaakt die de celwanden van dit soort specifieke aanvallers 
kan afbreken. Zo heeft een plant allerlei maniertjes om elke aanvaller op zijn eigen specifieke manier tegen te 
houden.” 
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Fig. 1: (A) Aanvallen door microbiële pathogen en insecten leiden tot extra productie van de alarmstoffen salicylzuur (SA) 
en jasmonzuur (JA). Bij een aanval van pathogenen functioneert de afweerregulator NPR1 als een moleculaire 
schakelaar door de afweerroute die niét nodig is uit te schakelen. Deze cascade helpt de plant te besluiten welke 
afweerroute wordt gevolgd, en is afhankelijk van het type aanval. 
 
(B) De processen in de plantencel worden gereguleerd door het eiwit  NPR1, een mediator bij het remmen van SA of JA, 
lijkt op het effect van aspirine op prostaglandines in mensen. De belangrijkste ‘spelers’ hierbij zijn: aspirine, IκB en 
prostaglandines en zijn daarbij homologen van SA, NPR1 en JA.  

 
 
‘Masterswitch’ tussen jasmonzuur-route of salicylzuur-route 
Nu blijkt het zo te zijn dat een plant in eerste instantie - eigenlijk nog vóórdat de aard van de aanval bekend is - 
allerlei alarmsignalen in de vorm van hormonen gaat aanmaken waardoor processen in de plant worden aangezet 
die leiden tot het afweermechanisme dat op dat moment nodig is. Er zijn drie hele belangrijke hormonen: 
salicylzuur, jasmonzuur en ethyleen. In de VICI-aanvraag heb ik mijn onderzoek vooral toegespitst op onderzoek 
naar de eerste twee hormonen. Salicylzuur en jasmonzuur zijn twee heel belangrijke alarmsignalen die er samen 
voor zorgen dat een groot deel van de afweer van een plant hiermee tot stand komt. Salicylzuur zorgt daarbij vooral 
voor de afweer tegen micro-organismen, terwijl jasmonzuur meestal effectief is tegen insecten. Maar ze worden wél 
allebei automatisch en tegelijkertijd aangemaakt bij een aanval. Wat voor mij vooral interesseert, is om te weten is 
hoe de keuze van inzet van de juiste stof wordt gemaakt. Bij een aanval door bijvoorbeeld schimmels heeft een 
plant alleen maar antimicrobiële eiwitten nodig om de groei van de schimmel tegen te gaan, terwijl anti-insecten 
eiwitten op dat moment niet nodig zijn. We hebben een tijdje geleden met een aantal studenten de zogenaamde 
‘moleculaire switch’ ontdekt, een schakelmechanisme dat in de plant in werking wordt gezet waardoor de plant voor 
de ene route en niét voor de andere route kiest. Nu vermoeden we dat het andersom ook werkt, maar dat moeten 
we nog uitzoeken.”   
 
Afweermechanisme in planten lijkt erg op de werking van aspirine in mensen 
Waarom kiest een plant eigenlijk? Je zou denken dat een plant beter alle wapens in de strijd gooit die het heeft, 
zodat één van de tegenaanvallen altijd raak is. De werkelijkheid is dat dit veel te veel energie kost. Weliswaar 
worden in eerste instantie beide stoffen aangemaakt, maar kort daarna kiest de plant voor de ene of de andere 
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route. Corné Pieterse: “Het interessante van het remmend effect van salicylzuur op jasmonzuur is dat het heel erg 
lijkt op het werkingsmechanisme van aspirine in mensen. Aspirine is acetylsalicylzuur, dat bijna ‘vanzelf’ werd 
ontdekt omdat vroeger al bekend was dat stofjes uit planten en met name uit wilgenbast nuttig waren als pijnstiller. 
Extract van de wilgenbast bevat een hoge concentratie aan acetylsalicylzuur dat remmend werkt op 
prostaglandines, een soort pijnhormonen. Prostaglandines lijken chemisch sterk op jasmonzuur en worden dus op 
een vergelijkbare manier geremd in plant en dier. En om de vergelijking tussen planten en dieren nog verder door te 
trekken: bij de negatieve regulatie van prostaglandines in dieren en dat van  jasmonzuur in planten door aspirine-
achtige stoffen speelt een homologe ‘masterswitch’ een een belangrijke rol. In planten is dat het NPR1 eiwit dat 
weer een sterke gelijkenis vertoont met het dierlijke eiwit IκB. Hieraan is al heel veel onderzoek gedaan bij dieren 
en ook mensen in verband met geneesmiddelenonderzoek. Er is dus al veel over bekend, wat weer een voordeel is 
voor ons onderzoek. 
Er is de laatste tien jaar ook veel bekend geworden over de onderdelen van zo’n signaal transductie cascade. Nu 
blijkt echter - en dat weten we onder andere dankzij onderzoek met microarrays - dat al deze lineaire signaal 
transductie cascades met elkaar verweven zitten. En dat terwijl wij dachten dat het heel simpel in elkaar zat, in de 
trant van: een plant wordt door een schimmel belaagd, hij herkent het soort belager en zet de juiste strategie in om 
eraan te ontkomen. Maar in werkelijkheid zit het dus veel complexer in elkaar, en blijven er ook processen 
doorgaan terwijl de plant bijvoorbeeld al een strategie gekozen heeft en die uitvoert. Wat wij nu willen weten is hoe 
dat netwerk gereguleerd is, welke eiwitten of andere componenten erbij betrokken zijn en hoe een plant prioriteit 
weet te leggen bij het ene of het andere mechanisme.” 
 
VICI aanvraag dit jaar gehonoreerd 
“Tijdens mijn periode als postdoc en universitair docent heb ik zelf onderzoek gedaan en AIO’s begeleid naar de 
manieren waarop een plant reageert op bodembacteriën en een resistentie-reactie teweeg brengt in de bladeren. 
Je kijkt dan in feite naar een lineaire signaal transductieroute. Toen vond ik de tijd rijp om te gaan kijken hoe de 
verschillende signaal transductieroutes met elkaar communiceren. Met vier enthousiaste studenten - dus geen 
AIO’s -  hebben we een paar bijzonder elegante experimenten gedaan waaruit heel duidelijk bleek dat de 
verschillende signaal transductieroutes met elkaar communiceren waardoor de plant tot een keuze kwam. Die 
bevindingen hebben we op hoog niveau kunnen publiceren, in ‘The Plant Cell’, een tijdschrift dat in de 
plantenwereld veel aanzien heeft. (Spoel et al., 2003: NPR1 modulates cross-talk between salicylate- and 
jasmonate-dependent defense pathways through a novel function in the cytosol. The Plant Cell 3:760-770: 
http://www.bio.uu.nl/~fytopath/PDF%20files/PC-Spoel-2003.pdf ) De studenten zijn ook opgenomen als co-auteurs, 
wat dus extra leuk ook voor hen was. Dit onderzoek heeft natuurlijk ook weer nieuwe vragen opgeworpen, die weer 
de basis zijn geweest voor de VICI-aanvraag. Het aardige is dat de VICI-aanvraag door de buitenlandse referenten 
- toch je vakgenoten - als ‘excellent’ werd beoordeeld. Want hoewel de vraagstelling voor de hand lijkt te liggen, 
betreft het een vakgebied waar nog niet zo veel mensen mee bezig zijn en dat internationaal ook goed scoort, al 
was het maar omdat je een multidisciplinaire aanpak nodig hebt van kennis over planten, pathogenen, insecten en 
moderne (genomics)technieken.” 
 
Overeenkomsten dier/plant maken multidisciplinarie aanpak noodzakelijk 
Wat de vergelijking betreft tussen het salicylzuur-jasmonzuur evenwicht in de plant en de vergelijking met de 
werking van aspirine bij mensen is het natuurlijk zo dat salicylzuur in planten zelf aangemaakt wordt, en aspirine 
moet worden toegediend van buitenaf. “Maar vanuit de plant geredeneerd weten we dat het mechanisme lijkt op 
hoe aspirine werkt op dier en mens. Andersom wil dat niet zeggen dat ons onderzoek ook een directe link heeft met 
hoe het afweermechanisme van een mens werkt. Tijdens de evolutie zijn dieren en dus ook mensen altijd 
aangewezen geweest op planten. Dus wie weet heeft de mens door het binnenkrijgen van acetylsalicylzuur via 
planten zich fysiek ingesteld op dit proces van prostaglandines-remming”, zegt Pieterse. 
Binnen Utrecht zijn er inmiddels interfacultaire contacten met Bernd Helms (Biochemie, Celbiologie en Histologie, 
Faculteit Diergeneeskunde). Hij werkt aan een eiwit dat heel erg lijkt op een van de microbiële eiwitten die bekend 
zijn uit Pieterses onderzoek naar de afweercascade in Arabidopsis. Corné Pieterse: “Gezien de overeenkomsten is 
het toch wel belangrijk dat plantenmensen en dierenmensen meer met elkaar gaan doen en kennis uitwisselen. 
Binnen het ABC zijn meerdere platforms opgericht, zoals voor Proteomics, Metabolomics en Microarrays die 
kunnen zorgen voor een nog grotere uitwisseling van kennis. Maar wat mijn onderzoeksprogramma betreft moet dat 
nog meer vorm krijgen in het laatste kwartaal van 2004 want dan beginnen een postdoc voor 5 jaar, 3 AIO’s en een 
analist. Dan gaat in principe ook mijn bijzonder hoogleraarschap met als leerstoel ‘Molecular Plant Microbe 
Interactions’ in.  
Utrecht verzorgt voor het CBSG (Centre for BioSystems Genomics, een van de vier Genomics instituten van het 
Regie-Orgaan Genomics) de genomics voor Arabidopsis, een project waarvan Sjef Smeekens (Moleculaire 
Plantenfysiologie Faculteit Biologie, en directeur van het Metabolomics Centre van de Universiteit Utrecht) één de 
coördinatoren is. De onderzoekslijnen van het CBSG zijn: resistentie, kwaliteit en veiligheid. De verticale lijnen zijn 

▲TOP 18

http://www.bio.uu.nl/~fytopath/PDF files/PC-Spoel-2003.pdf


Arabidopsis, tomaat en aardappel. Voor Arabidopsis proberen wij allerlei genomics-vraagstukken op te lossen met 
behulp van genomics-technieken, en de uitkomsten uiteindelijk te vertalen naar gewassen. Clustering van 
(genomics)kennis, zoals binnen het CBSG is heel erg belangrijk, omdat het onmogelijk geworden is om een 
onderzoek op kleinschalig niveau of zonder de nieuwe (genomics)technieken goed uit te voeren. Dit zit ook 
allemaal in het VICI project verweven.” 
 
Arabidopsis is hét ideale plantenmodel 
“Arabidopsis is ook hét plantenmodel om aan te werken als je op moleculair niveau bepaalde dingen wilt ontrafelen. 
De kracht van Utrecht is dat een groot deel van alle plantengroepen hier - een stuk of acht - Arabidopsis als model 
hebben voor moleculair biologisch werk aan bepaalde aspecten van planten. We bestuderen allemaal verschillende 
aspecten van de plantenbiologie, maar we gebruiken wel veel technieken die hetzelfde zijn, waardoor we ook veel 
aan elkaar hebben. Het is leuk om hier in Utrecht te werken, omdat de plantenbiologie goed in elkaar steekt.” 
Gelukkig blijkt de zandraket wel alle eigenschappen van ‘een gewone plant’ te vertonen. Corné Pieterse: “Mensen 
zeggen weleens dat Arabidopsis ‘geen echte plant’ is, zoals aardappel of tomaat bijvoorbeeld. Maar daar ben ik het 
niet mee eens: Arabidopsis is een écht plantje, dat ook overal in de natuur gewoon voorkomt in de oorspronkelijke 
vorm, terwijl aardappel of tomaat al jaren, eeuwen veredeld zijn en niet meer lijken op wat ze  oorspronkelijk waren. 
Verschil is wel dat een zandraket geen economisch belangrijk gewas is. Het is daarom wel zaak dat wat we voor 
Arabidopsis vinden, we kunnen vertalen naar economisch belangrijke gewassen. Er zijn al heel veel ziektes 
gekarakteriseerd op Arabidopsis. We hebben hier ook een grote collectie pathogenen op Arabidopsis waarmee we 
kunnen werken, wat maar op weinig andere plekken in de wereld zo is. Een tijdje geleden zijn we een 
samenwerking aangegaan met professor Dicke uit Wageningen, entomoloog, die ook Arabidopsis als model 
gebruikt. In die samenwerking proberen we onder andere een antwoord te vinden op de vraag hoe een plant weet 
welk afweermechanisme hij moet aanschakelen, afhankelijk van een pathogeen of insect dat hij tegenkomt. Ik weet 
veel van pathogenen, prof. Dicke juist veel van insecten. Omdat we ook allebei Arabidopsis als model gebruiken, 
weten we samen nog meer en kunnen we van elkaars kennis profiteren. Dit is ook noodzakelijk voor het project. 
Het aardige is hoe dan ook dat ondanks óf dankzij het feit dat we al heel veel weten van de zandraket, er nog heel 
veel te bestuderen over blijft.” 
 
 
Tekst: Aaltje van Gastel 
 
 
 

Contact 
 
dr. ir. Corné Pieterse 
Faculteit Biologie 
Afdeling Fytopathologie 
 
c.m.j.pieterse@bio.uu.nl
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ADDENDUM 
 

• Interview Corné Pieterse , English version 
 
 
 
 
 

Plant in pain takes its own aspirin 
 
Aspirin somehow never leaves the headlines: aspirin is said to protect against cardiovascular diseases, it 
is supposed to inhibit the enzyme cyclooxygenase-2 (COX-2) and thus prevent DNA-damage, but on the 
other hand aspirin might never again be allowed by the FDA when proposed today.  
Phytopathologist dr. Corné Pieterse studies a completely different side of aspirin at the Faculty of Biology 
at Utrecht University: the signalling pathways of salicylic acid in plants and especially in Arabidopsis 
thaliana, the most common plant model. The findings are surprising: plants can produce their own ‘aspirin’ 
when necessary. They may not need it to fight a headache, but they use it to specifically fight microbes, as 
Pieterse’s research shows.  
 
 
 
On my question how indeed salicylic acid became his main interest, Corné Pieterse explains how and why: “I 
studied plant improvement from a biomolecular viewpoint. After that I did my PhD on phythopathology, also in 
Wageningen, and ended up as a postdoc in Utrecht where I studied the natural mechanisms of resistance in plants 
with help of bacteria in the soil. These special bacteria, coated to the plant seeds - can be used as biological control 
agents against noxious micro-organisms. To give an example; radish that is treated that way gives up to 50% more 
crop. This phenomenon was discovered in Utrecht by professor van Loon and his predecessor, professor 
Schippers. The last decade or so we have also been successful unravelling the molecular mechanisms of these 
processes.” 
 
‘Choice of weapons’ depends of the sort of intruder 
“In order to make a chance of a VICI subsidy, I had to find a new research subject. Both natural and cultivated 
plants are constantly attacked by noxious organisms like viruses, bacteria, fungi or insects. In spite of that, in a 
natural habitat one sees relatively few damaged plants. So somehow plants must have found ways to defend 
themselves, which makes sense considering the number of species through evolution.  
What interests me most of all, is how a plant ‘knows’ how to defend itself and which ‘weapon’ it should use. In order 
to stop a caterpillar for instance, a plant needs to kill the insect or make it stop eating at all. Mechanical damage to 
the leaf tissue as well as saliva of the caterpillar stimulate cells around the damaged tissue to recognize the 
problem and make them produce proteins that upset the caterpillar’s metabolism: it gets the idea that it is satisfied 
and stops eating. Other plants produce ‘repellants’ that scare the insects off.  
The damage made by viruses for instance is completely different, as viruses need the host’s cells to survive. In a 
case like that, plants might quickly kill the tissue cells in and around the infected area in order to stop the virus from 
multiplying. In the case of bacteria and fungi, plant cells produce special proteins that decompose the cell 
membranes of the invaders. So plants have all sorts of defense mechanisms tailored to each specific attack." 
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Fig. 1: (A) Attack by microbial pathogens and insects leads to accumulation of the alarm signals SA and JA. Upon 
pathogen attack, the defense regulator NPR1 functions as a molecular switch by inhibiting the defense pathway that is 
not needed. This pathway crosstalk helps the plant to ‘decide’ which defense strategy to follow, depending on the type of 
invader it is encountering. 
 
(B) The cellular processes involved in the NPR1-mediated negative effect of SA on JA resembles the inhibiting effect of 
aspirin on prostaglandin in humans. The players involved, aspirin, IkB, and prostaglandin share homologies with their 
plant counterparts, SA, NPR1 and JA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘masterswitch’ between the jasmonic acid or salicylic acid pathways 
“Plants tend to start up all defense mechanisms by producing hormones like jasmonic acid, salicylic acid and 
ethylene. In the research of my VICI proposal, I concentrate on the first two”, Pieterse states. “SA and JA are two 
important warning indicators that can defend together a plant against almost any sort of attack. In general, JA-
induced defenses are effective against insect feeding, while SA-induced defenses are directed against microbial 
pathogens. Upon infection by microbial pathogens, plants accumulate high levels of SA, resulting in the activation of 
genes that encode proteins with anti-microbial properties. Accumulating SA suppresses JA production and action, 
thereby prioritizing resistance against microbial pathogens over resistance against herbivorous insects. This so-
called pathway cross-talk plays a dominant role in the plant’s ability to fine-tune its defense response and helps the 
plant to ‘decide’ which defensive strategy to follow, depending on the type of attacker encountered. What interests 
me most is the question how a plant ´knows´ how to decide for either one of the pathways. Not so long ago, 
together with a few of my students, we discovered the so-called ‘molecular switch’, a mechanism that helps the 
plant to decide which route to follow. We now suspect that this pathway also works the other way around, but still 
have to prove this.” 
 
Plant defense mechanisms look a lot like the effect of aspirin in humans 
Why does a plant choose? One might assume that it is safer to fight with all weapons available at the same time? 
But Pieterse says that this would exhaust a plant more than necessary. It is a striking coincidence, though, that 
plant defense mechanisms look a lot like the effect of aspirin in humans. The willow tree (Salix spp.) contains high 
levels of the plant defense signal salicylic acid (SA) and is the original source of aspirin, which is an acetylated 
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derivative of SA and one of the most commonly used painkillers. Hippocrates (460-377 B.C.) noted that chewing 
leaves and bark of the willow tree alleviated pain and reduced inflammation, and he prescribed this remedy for 
women in labour. Modern research on the mechanism of action of aspirin and SA in human cells revealed that both 
compounds inhibit biosynthesis and action of hormone messengers called prostaglandins, which send out pain and 
inflammation signals to the sites of infection or tissue injury. By blocking the effect of prostaglandins, aspirin and SA 
reduce swelling and relieve pain. Interestingly, prostaglandins are structurally related to plant jasmonates (JAs), 
which include jasmonic acid and its cyclopentanone derivatives. JAs are a new class of plant hormones that 
function as defense signals in the plant’s response to wounding, such as caused by insect feeding. JAs and 
prostaglandins are synthesized through the octadecanoid pathway, in which the enzymatic reactions leading to their 
formation are similar. In analogy to its effect on prostaglandin action in human cells, SA exerts an inhibitory effect 
on the action of JA in plant defense (reviewed in Pieterse et al. (2001)).  
Using Arabidopsis thaliana as a model, we recently discovered that the plant defense regulatory protein NPR1 
functions as a molecular switch in cross-talk between the alarm signals SA and JA (Fig. 1A. Intriguingly, NPR1 
shares structural homology with the transcriptional regulator IκB, which mediates responses associated with human 
innate immunity, and plays a role in the cellular processes involved in the inhibiting effect of aspirin on prostaglandin 
action (Fig. 1B). With this knowledge we have the tools in hand to investigate the interplay between plant defense 
signalling pathways at the molecular and cellular level, and to assess the biological significance of the processes 
involved at the whole-plant level.”  
 
VICI granted this year 
“During the time that I have been a postdoc and a university teacher, I have not only done my own research, but 
also helped PhD students to look at ways in which a plant reacts on bacteria in the soil and induces a resistance 
reaction in the leaves. One looks at linear signal transduction pathways. Consecutively, we wanted to find out how 
the different pathways influence each other. With four enthusiastic MSc students (no PhD’s!) we did some very 
elegant experiments on how the pathways communicate and how a plant finally makes its ‘decision’.  We were able 
to publish our article in the highly-ranking journal ‘The Plant Cell’. (Spoel et al., 2003: NPR1 modulates cross-talk 
between salicylate- and jasmonate-dependent defense pathways through a novel function in the cytosol. The Plant 
Cell 3:760-770: http://www.bio.uu.nl/~fytopath/PDF%20files/PC-Spoel-2003.pdf ). The students were also quoted as 
co-authors, which was very exciting for them too. Of course this study not only answered questions, but also raised 
new ones that actually form the basis for the VICI proposal. One of the nice aspects of the VICI proposal is that the 
foreign referents and colleagues in the field qualified the project as ‘excellent’. Probably because the key questions 
might seem evident, but cover in fact a non-common area that will be watched closely by the international 
community and that demands an multidisciplinary collaboration in which knowledge of plants, pathogens, insects 
and modern genomics techniques is essential.” 
 
Similarities animals/plants make multidisciplinary collaboration indispensable  
As for the analogy between the SA/JA balance in plants and effects of aspirin in humans, one might say that this is 
not entirely true: humans cannot produce their own aspirin, whereas plants can. “Don’t forget that from the plant’s 
point of view, the mechanism does indeed look like the effect of aspirin in humans and animals. But you are right 
that this doesn’t mean that our research has a direct link with defense mechanisms in humans. Who knows... 
maybe by eating plants containing acetyl salicylic acid, human metabolism got used to this type of prostaglandins-
control during evolution”, says Pieterse.  
Within Utrecht University Corné Pieterse has interfacultary contacts with Bernd Helms (Biochemistry, Cell Biology 
and Histology, Faculty of Veterinary Medicine). Helms works on a protein that looks a lot like the microbial proteins 
known from Pieterse’s research on Arabidopsis defense mechanisms. Pieterse: “Because of the similarities, it 
would be a very good idea for plant specialists ánd animal specialists to extend collaboration. Within the ABC, 
several platforms like Proteomics, Metabolomics and Microarrays offer the possibility to exchange knowledge.  
My own research programme will be moulded in the next few months. I will get help from a postdoc for 5 years, 3 
PhD’s and a technician. Also my named professorship (‘Molecular Plant Microbe Interactions’) started at September 
1st.. Utrecht also collaborates in the CBSG (Centre for BioSystems Genomics, one of the four Genomics institutes of 
the Netherlands Genomics Initiative) on the subject of Arabidopsis genomics. Sjef Smeekens (Faculty of Biology, 
dept. of Molecular Plant Physiology and director of the Metabolomics Centre of Utrecht University) is one of the 
coordinators. The research strategies of the CBSG are: resistance, quality and safety. The vertical axes of the 
matrix are formed by: Arabidopsis, tomato and potato. In Utrecht we try to solve all kinds of genomics questions 
concerning Arabidopsis. Clustering knowledge within the CBSG is extremely important, as it has become 
impossible to do any smaller research without the latest (genomics) techniques, which I also underline in my VICI 
proposal.” 
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Arabidopsis is the ideal plant model 
“Arabidopsis is absolutely the ideal plant for any question at a molecular level. One of the assets in Utrecht is that 
many of the plant research groups - about eight - work with Arabidopsis as a model plant for their biomolecular 
research. We all study different aspects of plant biology, but do use similar techniques, so we are in many respects 
complementary. This is also one of the nice things about working at the Utrecht Faculty of Biology.” 
Fortunately enough Arabidopsis still has all qualities of a ‘normal plant’. Corné Pieterse: “Some people like to say 
that Arabidopsis is not a ‘real plant’ like a potato or a tomato plant. But I disagree with that: Arabidopsis is not only a 
‘real plant’ but probably even more ‘real’ than a potato or a tomato plant that have been cultivated during centuries, 
and probably do not look very much like the original plants anymore. But they have a point saying that Arabidopsis 
is not an economically important plant. Therefore we are even more eager to translate our findings into applicable 
solutions for crops. A lot of defense mechanisms have been characterized thanks to Arabidopsis. In Utrecht we also 
have a large  collection of pathogens on Arabidopsis. Some time ago we started to collaborate with professor Dicke 
who is an entomologist from Wageningen University. He is a specialist on insects, I am a specialist on pathogens, 
so together we hope to find the answer to the question of how a plant ‘knows’ how to start the appropriate defense 
mechanism against either insects or pathogens. The nice thing about doing research is that, although one always 
find answers, new questions to solve will always pop up.” 
 
 
 
Text: Aaltje van Gastel 
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dr. ir. Corné Pieterse 
Faculty of Biology, 
Dept. Phytopathology 
 
c.m.j.pieterse@bio.uu.nl
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Arabidopsis is as easy to breed as mice, so it is the ideal genomic plant model. It is rather easy to 
obtain transformations or mutants from Arabidopsis. In the meantime microarrays have been made 
of the all 25.000 Arabidopsis genes. Thanks to these microarrays, researchers can look at all 
genes at once when compared to the genes that are switched on or off during an experiment. As 
Arabidopsis’ genome proved to be rather small, it was the first plant to allow that kind of 
comparisons. Other plants may have larger genomes and  - even with about the same number of 
genes - contain more junk DNA, which makes sequencing way more difficult and time-consuming.
Thousands of researchers world wide work with this modest Arabidopsis thaliana. They meet every
year during their annual congress. No wonder already enormous collections of mutants exist, all 
well characterized and accessible via the Internet. Some research groups for instance specialize in 
at random knockout mutants and put their results on the web. Thanks to all these researcher, 90% 
of the knock-out mutants of all Arabidopsis genes are known and documented now. So if you are 
interested in one special gene, you just look it up via the internet and will probably find the wanted 
mutant. The next step is waiting for the seeds to be sent by mail and see if these seeds show any 
effect on the properties you are studying. Arabidopsis sometimes looks like a bacteria, genome-
wisely spoken! 

Arabidopsis:  
 
 
The ideal plant 
model that 
resembles the 
mouse model in 
animal research 
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